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 : م الدور األول 1992

واختيار العمل   -فنقطة البدء يف حياة الشاب أن يعرف موضع نبوغه ومواضع ضعفه -: " من مقال ألمحد أمني 

يستكشفه فيختار ما ليس له �هل فتكون أن الشاب ال  النبوغ األرقى الذي يناسبه وإمنا مييت هذا

الفشل وكم بني العاطلني والبائسني َمن لو اجته وجهة صاحلة ألصبح �بغة علمه أو فنه  تلو الفشل احملتومة النتيجة

 ." إليه يهتدوا ولكن كم من الناس ميوتون عطشًا يف الصحراء واملاء على مقربة منهم مل

  . أعرب ما حتته خط  - 

 : ج من الفقرةاستخر   - 

  مصدرا مؤوال مث حوله إىل صريح يف مجلته   

  اسم فاعل ، واذكر فعله   

  مجلة حالية ، وبني نوعها   

  كم ، وبني نوعها   

  . اضبط ما بني القوسني ضبطاً �ماً   - 

  . يف مجلة من إنشائك  -األرقى -ثن كلمة   - 

 ؟  -اختيار -كيف تكشف عن كلمة    -  

  

  

 : م الدور األول 1993     -

وليس لك   - وال تقطب وجهك زاعما أن اخلري ُمِنَحه غريك - أول نصيحة لك أال تيأس  -:من مقال ألمحد أمني 

على النوابغ وحدهم وخري وسيلة للنجاح أن يكون  مقصورا منه نصيب وال تتعلل �نك لست �بغة فالنجاح ليس

أن خنلق  فشلنا إن أكرب أسباب. كلها أدرك جانباً عظيمًا منها   أعلى تطمح إليه ومن مل يدرك الغاية مثل لك

 .  -مسريتنا يعوق ألنفسنا أعذارًا وأوهاماً وعوائق حىت تكون لنا سداً 

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من الفقرة  - 

  . مصدرا مؤوال مث حوله إىل صريح يف مجلته   

 . اسم فاعل واذكر فعله   

  . الصرف وبني سبب املنعممنوعا من    
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 . أسلو� شرطياً وحدد أجزاءه   

  . اضبط ما بني القوسني ضبطاً �ماً   - 

  . واجعله مثىن يف مجلة من إنشائك  -األعلى -هات مؤنث   - 

 ؟ - مسريتنا -كيف تكشف يف معجمك عن    -  

  

  

 : م الدور األول 1994    -

وال يشرب وال ينطق �حكامه على  القاضي ال �كل هذا ":  -ضاةأعجب الق -قال الكاتب أمحد �جت بعنوان 

هذا القاضي هو التاريخ وهو  ،وعندئذ يبدأ يف إصدار أحكامه ،إمنا يتكلم حني ميوت كل أطراف القضية ،الفور

لتأثري وهلذا ال يستطيع األحياء ا ،له �ملوتى عالقة يرى كل شيء وال يعرف خملوقا من األحياء وال.. قاٍض حمايد 

  -يصح أن نذّكر �ا الناس -  عربة وال يستطيع املوتى شراءه ؛ أل�م موتى وللتاريخ ،عليه ؛ ألنه ليس من جنسهم

وموته يكون بيوم  ،فـإنه خملوق يولد وميوت ،ورغم عظمة التاريخ.. ، وعربة التاريخ أن أحدا ال ينجو من أحكامه

 . " فيه إىل رب العاملني القيامة الذي ينقلب فيه التاريخ مبا فيه ومن

  . أعرب ما حتته خط  -

  : استخرج من الفقرة  - 

  . اسم مفعول ، وزنه    

  . فعال مبنيا للمجهول ، وبني مرفوعه    

  . فعال ماضياً �سخاً ، وعني خربه    

  . مجلة يف حمل جر مبيناً السبب   

  . اضبط الكلمات اليت بني القوسني بنية وأعر�ً    

  . اربط بني اجلملتني السابقتني �داة شرط جازمة وغري ما يلزم.   -ينجو من عذاب الضمري  - يقول احلق  -  - 

  . اجعل العبارة جلمع املؤنث السامل وغري ما حيتاج إىل تغيري.   -إنه خملوق يولد وميوت -  - 

 ؟  -التاريخ -كيف تكشف يف معجمك عن كلمة    -  
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 : لدور األولم ا  1995      -

أو أفدت  ،هل كسبت صحة  -ماذا عملت يف وقت فراغك ؟ :نفسك اجعل شعارك الدائم مساءلتك - ..."

واضحا هدفه ؟ إن   ،وهل كان وقت فراغك مرسومة خطته ،خريا أو حصلت علما أو أسديت إىل جمتمعك ،ماال

قد  ،لزمن خيصص كل يوم لشيء معنيإن قليال من ا ،وإال فحاول أن تسلكه ،كان ذلك فقد سلكت مسلكا قوميا

  . " وأغزر إنتاجا خصبا وجيعلها أكثر ،يغري جمرى احلياة

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من الفقرة  - 

  . اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله    

 . اسم مفعول عامًال ، وأعرب معموله    

 . اسم مكان ، واذكر فعله    

  . هأسلوب شرط حذف فعل   

  . وامجعها مجعا ساملاً يف مجلة أخرى ،يف مجلة  -جمرى - ثن كلمة  - 

 ملاذا اقرتن جواب الشرط �لفاء ؟" . إن كان ذلك فقد سلكت مسلكًا قومياً "   - 

 يف كل من اجلملتني ؟  -مسلكاً  - ما نوع كلمة" . اختذت مسلكا   -سلكت مسلكا قوميا "   -  

 ؟ وما نوعه ؟ ما خرب إن يف العبارة  - 

 . يف العبارة ، وأعرب متييزها  -كم -بني نوع "كم أ�س يهدرون وقت فراغهم "   -  -ز -

 . اضبط ما بني القوسني يف العبارة ضبطاً كامًال بنية وإعرا�ً   -  -ح -

  

  

  :       م الدور األول   1996   -

منهما ، وخيطئ من يظن أنه ميكن  حظ الصحبة السعيدة فن ، واملعاشرة احللوة موهبة واقتدار ، ليس لكل واحد -

د يف كتاب ، السعادة احلقة بقراءة كتاب السعادة احلقة بقراءة كتاب ، أو تطبيق منهج ، فالسعادة ال توج حيقق أن

السليمة ،والبصائر النرية  منحة الطبائع النقية ، والفطر هي ، أو تطبيق منهج ، فالسعادة ال توجد يف كتاب ، وإمنا

   -، وهي مثرة أخالق ، وليست مثرة علم

  . أعرب ما حتته خط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 



 

  مذكرة دوت كوم

5 

  مخاسيمصدرًا لفعل   -

  امساً موصوالً   -

  ضمرياً يف حمل نصب  -

  . خربًا لناسخ وبني نوعه  -

  . يف مجلة حبيث تكون جمرورة �لفتحة ، وغري ما يلزم " البصائر " ضع  - 

  . اجعل املصدر املؤول صرحيًا ، وأعربه.  -ال ميكن أن تتحقق السعادة بقراءة كتاب -  - 

  ؟ " احلقة " مك عن كلمةيف أي مادة تكشف يف معج  -  

  

  :       م الدور الثاين   1996   -

متعلم فتحس أنه مظلم من الداخل ، مث جتلس إيل إنسان فطري أمي فتحس أن  إنسان قد جتلس مع -

ن أين �يت هذا النور الداخلي ؟ إن املعرفة املادية ال تكفي غال الصنع مصابيح يشع على احلياة ، فم نوراً  بداخله

 -يف االتصال الدائم �� املتمثلة يستمدإال من املعرفة الروحية اخلالصة الطرقات وإضاء�ا ، أما النور الداخلي فال

.  

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  لناسخ خربًا مجلة  -

  ممنوعًا من الصرف  -

  بدالً   -

  مصدرًا لفعل مخاسي  -

 . صوب اخلطأ يف اجلملة السابقة" . من يكافح سيشعر بلذة النجاح يف احلياة "   - 

 . خمصوصاً �ملدح يف مجلة" املعرفة الروحية " اجعل   - 

  . يف مجلة "أضاء " ُصغ اسم املفعول من  - 

  ؟ " الدائم " معجمك عن يف أي مادة تكشف يف  - 

  

  

      : م الدور األول 1997     -



 

  مذكرة دوت كوم

6 

أن يضيفوا إيل الطب الكثري �كتشافهم بعض األمراض  متتابعة استطاع علماء العرب واملسلمني يف مراحل زمنية -

لفقراء جما�ً ، أيضًا �جلانب اإلنساين يف الطب ، كعالج ا العلماء ، وقد اهتم هؤالء أحد اليت مل يسبقهم إيل معرفتها

والثياب بعد الشفاء ، كما ظهرت براعتهم الفائقة يف كشف أنواع األدوية ، مما جعل هلم مكانة  املال ومنحهم

 .  -مرموقة يف �ريخ العلم جبامعات أور� والعامل

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  اسم فاعل لفعل ثالثي  -

  مخاسي مصدرًا لفعل  -

  مصدرًا مؤوًال ، وبني موقعه اإلعرايب  -

  . يف املعجم " األدوية " اكشف عن  - 

 . حول هذه اجلملة إيل أسلوب تعجب" اهتم املسلمون �لعلم "   - 

  . يف مجلة من تعبريك حبيث تكون جمرورة �لفتحة " مراحل " ضع كلمة  -  

  

  

  :       م الدور الثاين   1997 -

ما  املصلحة ، إىل حدود األسري ، الذي جيعل العالقة بني أفرادها جتاوز الر�ط ومن أبرز مسات األمة العربية أيضاً  "

، لكنها  العادية هو أهم من تلك املصلحة ، وأعمق ، وهي عالقة ميكن أن ختفي على الرائي يف فرتات احلياة

  . " يف حلظات التأزم ، كاللحظة اليت تعيشها األمة اليوم ظهوراً  تشتد

  . أعرب ما حتته خط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  اسم فاعل  -

  مصدرًا مؤوالً   -

  بدالً   -

  خربًا مجلة حلرف �سخ  -

 . ضمرياً وقع مفعوًال به  -

  اجعله مبنياً ، يف مجلة من تعبريك. فعل مضارع   -جيعل -  - 
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  . وأعرب ما بعدها  -إال - مكان  -غري - ضع  -ما األمة العربية إال أسرة واحدة -  - 

  . للتوكيد ، وغري ما يلزم  -كلتا -اجعل .   -كلتا الفرتتني ضروريتان لألمة -   -  

 . يف مجلة حبيث تكون جمرورة �لفتحة  - أعمق -  ضع كلمة  - 

  

  

  م الدور األول 1998  -

اإلنتاج ، حبيث تزيد الفائدة اليت تعود من العمل ، فموظف  إن تنمية الدخل القومي تعين دقة العمل وجودة -

اليت يقضيها كل يوم يف مكتبه ، والعامل يف املصنع زيد  اتالساع احلكومة يستطيع أن يؤدي عمًال أحسن يف تلك

بدقة وإتقان ، وتوفري كل ما ميكن  العمل العاملني مجيعهم إنتاجه اليومي دون أن يعمل ساعات إضافية ، فعلى

   -، وز�دة اإلنتاج وجودته ، لتنمية الدخل القومي االستهالكية توفريه من النفقات

  أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من الفقرة 

  امساً لفعل غري ثالثي  -

  ممنوعاً من الصرف ، وبني سبب منعه  -

  مصدرًا لفعل ر�عي  -

  . خربًا حلرف �سخ ، واذكر نوعه  -

  مصدرًا صناعياً يف مجلة من تعبريك  -اإلنتاج - اجعل كلمة  - 

مصدراً صرحياً ،   -أن يزيد - ل املصدر املؤول اجع" . والعامل يف املصنع يستطيع أن يزيد إنتاجه اليومي "  -

  . وأعربه

  . اربط �داة شرط جازمة مناسبة ، وغري ما يلزم.   -يزداد الدخل القومي  -يؤدي املوظف عمالً أحسن  -  - 

 ؟  - تنمية -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 
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  :      م الدور الثاين    1998-

الثالثة ، واالنتقال من ا�تمع الصناعي إىل ا�تمع ما بعد الصناعي ، �خذ شكًال غري  املوجة إن التنمية يف عصر -

االتصاالت �نواعها السمعية والبصرية واملرئية وا�سمة  شبكة ، يتمثل يف التنمية االعتبارية ، حيث تشكلمسبوق 

  .  -التقليدية عن االجتماعات والتجمعات واالتصاالت بديالً  ،

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من الفقرة  - 

  اسم مكان ، واذكر فعله  -

   نوعهخربًا حلرف �سخ ، وبني  -

  . امساً موصوالً   -

  " أن" ضع مكان النقط فعًال للمقاربة وبني حكم اقرتان خربه بـ   -مصر أن تدخل عصر املوجة الثالثة...  -  - 

  . اجعل الفعل املضارع واجب التوكيد �لنون  -�خذ التنمية شكًال غري مسبوق -  - 

إىل مصدر مؤول ، مث اضبط  " تقدم " حول املصدر الصريح   -لةال ميكن تقدم البالد إال �لتنمية الشام -   -  

 . بعد التحويل" البالد " كلمة 

 ؟" االعتبارية " يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة   - 

  :       م الدور األول9-    1999 -

نؤمن �لسالم ،   - العرب  - اإلنسانية، وحنن املبادئ ال سعادة للبشرية إال يف ظل سالم تتحقق فيه -

ُطِمست فيه  إيل حتقيقه ، وما كنا لنفرط يف ترسيخ مبادئ هادفة ، وال تنال أمتنا حقوقها كاملة يف عامل حثيثاً  ونسعى

العرب احتدوا يف سبيل مصلحة أمتكم ، فإن تتحدوا  حكام احلقيقة ، ويتحكم القوي يف مصري الضعيف ، فيا

 . -يكتب لكم الفوز ، وتعيشوا وأعالمكم مرفوعة يف كل ميدان

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي  -  - ب -

  عرا�انعتاً مجلة ،وبني حمل إ  -

  مضارعاً منصوً� ، وعني األداة  -

 . حاًال ، وبني نوعها  -ممنوعاً من الصرف جمروراً �لفتحة ، وبني نوعه   -

  . اجعل جواب الشرط مقرت�ً �لفاء مع بيان السبب  -إن تتحدوا يكتب لكم الفوز -  - 

  مؤنث ، وغري ما يلزماجعل املبتدأ لل  -الرجال يدعون إيل السالم ، ويسعون إليه -  - 
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  اجعلها خمصوصاً �ملدح يف مجلة  -سعادة البشرية -   -  

 ؟  - تتحقق - كيف تكشف يف معجمك عن كلمة   - 

  :       م الدور الثاين10-    1999 -

ببذل حياته يف خدمة ا�تمع البشري مجيعه ، فالعلم شريف ، ألنه  اإلنسان الشرف احلقيقي هو الذي يناله -

شريف ، ألنه حيمي مواطنيه من غائلة األعداء ،  العقل اإلنساين ، وا�اهد يف سبيل الذود عن وطنه صدأ جيلو

، ألنه  شريف حملسن الذي يضع اإلحسان يف موضعه شريف ، ألنه �خذ �يدي الضعفاء ، واحلاكم العادلوا

اإلهلية إىل املظلومني ، وصاحب األخالق الكرمية شريف ؛ ألنه يؤثر بكرم أخالقه يف عشريته ويلقي  العناية رسول

 .  -عليه القدوة الصاحلة �كثر من درس يف األخالق واآلداب

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي 

  ممنوعاً من الصرف ، وبني عالمة إعرابه  -

  توكيدًا ، وبني عالمة إعرابه  -

  ومل أتى على هذا الوزن ؟.اسم مفعول   -

 .  -أنفس -أعرب كلمة   -احملسن حييي البائسني أنفسهم  -احملسن حييي أنفس البائسني  -  - 

  . اجعل هذا خمصوصاً �ملدح يف مجلة.   -احلاكم الشريف -  - 

  . ضع أداة شرط جازمة ، وغري ما يلزم.   -يسعى اإلنسان إيل هدفه ، ينال ما يريد -   -  

 ؟  -حياته - كيف تكشف يف معجمك عن كلمة   - 

  :       م الدور األول1     2000 -

االعتماد على اآللة إال يف األعمال اليت  عدم ينبغي أن نعمل على تكوين إنسان القرن القادم تكويناً يكفل له -

عن اإلنسان الطبيعي ، ضد  دفاعاً  البشري النوع عن أدائها ، وذلك للمحافظة على سالمة هذا الطبيعية تعجز قواه

، ذلك أن الطاقة صورة للحضارة ، وإنه ألمر مرعب أن نتصور أن القرن املقبل سوف تكون حضارة  اإلنسان اآليل

  .  -اإلنسان اآليل

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي 

  اسم فاعل ، واذكر فعله  -

  خربًا لفعل �سخ ، وبني نوعه  -
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  اإلعراب مصدرًا مؤوًال ، واذكر موقعه من  -

  . نعتاً مجلة ، وبني حملها اإلعرايب  -

 . اجعل هذا التعبري يف أسلوب تعجب.   -يتحلى إنسان القرن القادم �لقيم الروحية -  - 

  . مكان النقط وغري ما يلزم" كال" ضع .   -أساسان إلنسان القرن القادم...... إن القيم الروحية والعلم  - -

 . اجعل هذه اجلملة جواب شرط وغري ما يلزم.   - اإلنسان اآليل سوف تكون حضارة -   -  

  .  -قواه -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن  - 

  :       م الدور الثاين1     2000 -

، وليست األمم بقادرة على النهوض  النامية طاقات الفرد ، وَيْدَعُم كيان األمة وخباصة األمم يربز العمل اخلالق -

، وإن ما وصل إليه الدكتور أمحد زويل من العلم مل يكن ليتحقق إال  العاملني يف احلياة ما مل تقدر العمل وتكافئ

، واعلم أن قليًال ختصصه لشيء مفيد حيقق لك اخلري  لكسالن �لعمل اجلاد ، فال تتوان يف عملك ، فإنه ال قيمة

  .  -الكثري

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي 

  امسًا موصوًال ، وعني صلته  -

  مجلة خرب ، وبني حملها اإلعرايب  -

  نوعه بدًال ، واذكر  -

  . اسم فاعل ، وزن فعله  -

  . يف الفقرة مرتني ، اذكرمها وبني عملها يف كل منهما" ال " وردت   - 

  " مسعت أمحد زويل ُتعجبك صراحته … "  -

  . مرة أخرى مع ضبط فعل اجلواب يف املرتني  -إن - مرة و   -إذا -ضع مكان النقط 

  . مستثىن مناسباً وأعربهضع " … ال يرضى املصريون �لكسل إال  "  -

 . " من الطالبات    -طالب �ملراكز األوىل ، وكان التفوق لـ   -10 -يف الثانوية العامة فاز  "  -

  . أعد كتابة العبارة مستبدالً �لرقمني فيها لفظني عربيني

  ؟" تكافئ " كيف تكشف يف معجمك عن كلمة    - 

  :       م الدور األول1     2001 -
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كثريًا ، وتتطور فيه ضرورات  اخلاص العوملة، وتتزايد فيه مشاركة القطاع اعتبارات حنن يف عامل تتعاظم فيه -

الذكي  االتصال وإدارة األعمال ؛ لذا جيب أن تنهض مناهجنا مبسئولية متكني أبنائنا من التعامل

 .  -ارتقاءمبجتمعنا ؛ حىت ال تسبقنا األمم املتطلبات احلقيقية واملتطورة مع والكفء

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي 

  �ئباً عن املفعول املطلق ، مع بيان السبب  -

  ضمرياً يف حمل رفع، وأخر يف حمل نصب  -

  فعلهمصدرًا ر�عيًا، واذكر   -

 . اسم فاعل، وزن فعله مصدرًا مؤوًال، وبني موقعه اإلعرايب  -

 .  -يعلو شأن إدارة األعمال  -تزيد مشاركة القطاع اخلاص - -

 .اربط بني اجلملتني السابقتني �داة شرط جازمة، وغري ما يلزم

 .ويف األخرى جمرورة �لكسرةضعها يف مجلتني من عندك حبيث تكون يف األوىل جمرورة �لفتحة،  :" مناهج "  - 

 ؟"االتصال" كيف تكشف يف معجمك الوجيز عن كلمة   -  

 ملعرفة اإلجابة هـنـا اضغط :      م الدور الثاين1     2001 -

مقدس هو أن حيافظوا على احلضارة واهلوية وأن يسهموا �بداعهم  واجب إن مفكري هذه األمة عليهم -

ال يتخللها العنف ، وال يعصف �ا الدمار وال جيرفها طوفان  أفضل حلق األجيال القادمة يف حياة ضما�ً  السامي

 .  -الضياعاملعلومات إىل التشتت و 

  . أعرب ما حتته خط  - 

  :استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  مصدرا مؤوًال، وبني موقعه اإلعرايب  -

  اسم مفعول من غري الثالثي، وبني فعله  -

  امسا منصوً� بعالمة فرعية ، واذكرها  -

  مصدراً   -

  ضمريًا يف حمل رفع، وآخر يف حمل نصب  -

 . موقعها من اإلعرابمجلة وقعت نعتاً وبني   -

 .ابن الفعل للمجهول، وغريما يلزم.  -يبيد طوفان املعلومات فاقدي اهلوية -  - 

 .اجعل الفعل يف اجلملة واجب التوكيد �لنون، مع ضبطه  -ترتقي أمتنا بتكنولوجيا التعليم -  - 
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 يف املعجم الوجيز ؟  -السامي - يف أي مادة تكشف عن كلمة -   -  

 م الدور األول2002    1 -

�لفشل األكرب على صخرة الصمود  شك إن هذه اهلجمة الشرسة من شراذم الصهيونية على فلسطني ستبوء وال "

؛ فإننا قد استطعنا يف املاضي أن حنطم  نفسه ليعيد ألمة ماضيها عريق ، وإن التاريخ محاية العريب الشاخمة را�ته؛

 ." أمتنا اليت لن ختبو جذوة إراد�ا على مر األ�مالصليبيني واملغول كليهما ؛ بفضل توحد 

  .أعرب ما حتته خط يف هذه الفقرة  - 

 : استخرج منها ما يلي  - 

  . اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله    

  " . اسم مرة ، ومصدرًا لفعل ر�عي    

  . مصدرًا مؤوًال ، واذكر حمله اإلعرايب    

 . نعتا مجلة ، واذكر نوعها   

  . ممنوعا من الصرف جمرورًا �لكسرة ، وآخر جمرورًا �لفتحة   

  . ضمريا �رزا يف حمل رفع ، وآخر يف حمل نصب  -6

  . اجعل التوكيد يف هذه اجلملة مفعوال به ، مث اذكر عالمة إعرابه": حطمنا الصليبيني واملغول كليهما"  - 

  .الفعل يف هذه اجلملة �حدى صيغيت التعجب تعجب من": طهر العرب أرضهم من املعتدين "   - 

  . اذكر نوع اخلرب يف كل من اجلملتني" : الصمود العريب را�ته شاخمة " ، " الصمود العريب شامخ الرا�ت "   -  

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم" : لن جنين إال الفشل   -ختبو جذوة إرادتنا "   - 

  يف املعجم الوجيز ؟  - استطعنا - يف أي مادة تكشف عن  -  -ز -

  :       م الدور الثاين16-    2002 -

ضل  فئات الدعوة إال �كيد ، ومل خيرج عن هذه كل لقد أكدت األد�ن الدعوة إىل السالم العادل أركانه واحملبة "

الذين يضطرون إىل أن يرفعوا السالح سعياً إىل  األحرار العنف بديالً عن احلوار ، أما أولئك مسعاها ، اختذمتسارات

استعادة حقوقهم السليبة ، فكفاحهم مشروع �جه ؛ ألنه يواجه العتاة وهم يفرضون قوانينهم اجلائرة ، وميارسون 

 ." مريهااإلرهاب ضد الشعوب اليقظ ض

  .أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج منها ما يلي  - 

  .اسم مفعول عامًال، وأعرب معموله    
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  . مصدر مؤوًال ، وحوله إىل صريح    

  . مجلة تقع نعتاً ، وأخرى تقع حاًال ، واذكر الرابط يف كل منهما    

  . يف مجلة ، وجمرورة �لفتحة يف مجلة أخرىجمرورة �لكسرة   -القوانني -اجعل كلمة   - 

 . يف كل مما يلي ، موضحاً سبب اإلعراب تستعيدوا : بني إعراب الفعل  - 

  .  -حقوقكم تستعيدوا احتدوا - ،  -حقوقكم فتستعيدوا احتدوا -

  . يف املعجم الوجيز  -تتخذ -يف أي مادة تكشف يف املعجم عن كلمة   -  

  :       ر األولم الدو 17-    2003 -

على  يفسد أمر على سجا�ه ، وانفصاله عن طباعه العقلية والنفسية اليت ال عوج فيها اإلنسان إن خروج -

  .  -غريه يكون إنه عسري جدًا على اإلنسان أن... ، ويثري االضطراب يف سلوكه ،  حياته اإلنسان

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  امسًا لال النافية للجنس وحدد نوعه  -

  مجلة هلا حمل من اإلعراب ، واذكر موقعها  -

  نعتاً مفردًا واضبطه  -

  �ئباً عن املفعول املطلق ، وبني نوعه  -

 . خربًا لفعل �سخ ، واضبطه  -

 -   

 ؟  -اضطراب -يف أي مادة تكشف عن كلمة    

 . ، مع بيان السبب  - كتاب -اضبط كلمة. قرأت  كتاب كم    

 .  -عرفت أن اخلروج على الطبيعة عوج -  -  -سر على طبيعتك -     

 . وىل ، مستخدماً مىت للربط بينهما مبيناً نوع األسلوبقدم اجلملة الثانية على األ

  . يتحلى �ا املواطن احملب لوطنه مشائل كم    

  ..اخلري يتحلى �ا املواطن احملب لوطنه مشائل كم من  -

 . يف اجلملتني مبينًا سبب الضبط  -مشائل -اضبط كلمة

  :       م الدور الثاين18-    2003 -
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والعظمة احلقيقية أن يستقر املرء يف  . الفوضى ونظام يطارد ،يفين القبح مجال اخللق يف عامل النفس "

انظر إيل الريح . معها الشيطان من أن يقذف يف روعه بنكر  ييأس ل من السكينة واليقنيعلي حا نفسه دخيلة

ولكنه يناوش اجلبل األشم  ،ويهب علي املاء فيموج صفحته ،العاصف ؛ انه يهب علي الصحراء فيثري فيها الغبار

 . " فال ينال منه مناال

  . أعرب ما حتته خط  - 

 : ليهات من الفقرة السابقة ما ي  - 

  . مصدرا مؤوال وحدد موقعه اإلعرايب    

  . مع بيان السبب" إن مكسورة اهلمزة"    

  . اسم تفضيل واذكر فعله    

  . خربا لناسخ وبني نوع هذا اخلرب   

 -   

  . " املوقن " اكشف يف معجمك عن كلمة    

  . يف مجلة من تعبريك" يناوش " مث ضع مصدر   -

 . استبدل �ألرقام كلمات مبيناً موقعها اإلعرايب.    1 - �ً وأقرأ اآلن الكتاب كتا    1 -قرأت     

  ما الفرق يف املعىن بني اجلملتني ؟ وإالَم يعود الفرق ؟. أنت قّراء ، وأنت قارئ     

  :       م الدور األول19-    2004 -

بكلمات : ولست �سنهم وال أشرفهم ؟ قال والفطنة مب عرفت بني الناس �لكياسة: بن قيس األحنف ُسئل -

 . " سقطه من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كالمه كثر: " بن اخلطاب عمر مسعتهن من

 -إليه ، وما دخلت بني اثنني حىت يكو� مها يطلبان مينما أتيت �ب السلطان إال أن أدعى : " وكان يقول إلخوانه

. 

 . أعرب ما فوق اخلط  - 

 :استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  نعتاً مجلة ، وبني موقعه اإلعرايب  -

  فعال مبنيا للمجهول ، وصغ منه اسم املفعول  -

  خربا لناسخ ، وبني نوعه  -

  مصدرا صرحيا ، واكتب فعله  -

 . ثىن ، وبني موقعه اإلعرايبملحقا �مل  -
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 ؟ [ ُأدَعى ] يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

  اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم.   - �يت إليه -،   -يُدعى إىل السلطان -  - 

 . اجعل العبارة للجمع السامل بنوعيه، وغري ما يلزم.  -حىت يكو� مها يطلبان مين -   -  

  :       م الدور الثاين20-    2004 -

يصنع ا�تمع ، ومثة رجل يصنع التاريخ ،  ؛ رجل يصنع نفسه ، ورجل يصنع أوالده ، ورجل خمتلفون الرجال -

بني هؤالء فاسأل نفسك دوماً ، ماذا صنعت ألصبح من  قدرك العظماءمجيعًا ، وإذا أردت أن تعرف وهو أعظم

 . - أفضل الرجال ؟

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  فعًال �سخًا ، وبني نوع خربه  -

  بني حملها اإلعرايبنعتاً مجلة ، و   -

  جواب شرط مقرتن �لفاء ، وبني سبب اقرتانه  -

  ضمرياً يف حمل رفع ، وآخر يف حمل جر  -

 . اسم تفضيل مضافًا ، وبني حكم مطابقته ما قبله  -

  .يف األسلوبني" العطاء " أعرب ". أمجل �لعطاء "   - " ما أمجل العطاء"  - 

يف   -كال -ما عالمة إعراب .  -الرجالن كالمها يصنعان املعروف -  -  -كال الرجلني يصنع املعروف -  - 

 اجلملتني ؟ وملاذا ؟

  .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة". يفوز �لنجاح الباهر   -يسعى إىل العلم "   -  

  :       م الدور األول2     2005 -

هي   -وما من أحد ينكر قيمتها   -نفسها  القوة القوة احلقيقية هي أن متلك نفسك عند الغضب ، إن هذه -

يف مزالق  يهوى ، وهي مانعة اإلنسان من أن العالقات اإلنسانية سالمها وسالمتها وحبورها وانتصارها اليت متنح

وحني تكون هذه القوة مسة الشخصية �لنسبة ألفراد ا�تمع . احلمق والتهور ، ومهاوي التمزق والقطيعة 

 .  -ال �تز وال تتداعى صلبة اإلنسانية تستقر على قواعد العالقات فإن

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  اسم فاعل عامل ، وأعرب االسم بعده  -
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  ممنوعاً من الصرف ، وبني عالمة إعرابه  -

  مجلة تقع خربًا لناسخ ، وبني موقعها اإلعرايب  -

  توكيدًا معنو�ً ، وبني عالمة إعرابه  -

  امساً جمرورًا حبرف جر زائد ، وأعرب االسم بعده  -

 .  -مي نفسه يف مزالق احلمقلن ير  -  -  -ميلك لسانه عند الغضب -  - 

 . اربط بني اجلملتني السابقتني �داة شرط جازمة، مع ضبط الفعلني �لشكل

  يف معجمك ؟  -مسة -يف أي مادة تكشف عن كلمة  - 

  :       م الدور الثاين2     2005 -

اإلنسانية إنسانية إال بقدر ما يبذل فيها من جهد يتناول خدمة الناس ،  العالقات ال تكون -

احلياة وشد�ا عنهم ، وإذا كان هذا اجلهد يتمثل يف بذل جاه أو مال أو عمل ، فإنه ال ينبغي أن  مشقات وختفيف

الذي يضاعف احلسنة إىل   -عاىل ت  -إن الذي يقرض أخاه ليفرج كربة إمنا يقرض هللا . يبخل به أبدًا 

 .  -يف ذات الوقت نفسه والذي يساند بعونه من حيتاج إىل هذا العون إمنا يساعد ضعف سبعمائة

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  جواب شرط مقرتن �لفاء ، وبني سبب اقرتانه  -

  فعًال منصو�ً ، وبني السبب  -

 . لة ، وبني حملها اإلعرايبنعتاً مج  -

 -  

 .  - يقي نفسه وأهله مصارع السوء -  -  -يكون يف خدمة الناس -     

 اربط بني اجلملتني السابقتني �داة شرط جازمة،

  . ضعها يف مجلتني من عندك حبيث تكون يف األوىل جمرورة �لفتحة، ويف األخرى جمرورة �لكسرة  -ضوابط -     

 . اجعل املصدر املؤول صرحياً ، واضبطه  -در أن تساعد اآلخرينما أج -      - 

 .  -حيتاج - اكشف يف معجمك عن كلمة    

 ملعرفة اإلجابة هـنـا اضغط :      م الدور األول2    2006 -

بفكرته ، مل يِسر يف طريق مفروش �لورود ، فما أكثر أشواك  مؤمن إن طلعت حرب ككل زعيم جماهد -

شامًال كامًال  منهجاً  فإذا هو يعلن للناس ،املعارضات اليت واجهته واملؤامرات اليت جا�ته لكن اإلميان حيطم كل قيد
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قوامهتشجيع خمتلف املشروعات االقتصادية الكربى من شركات املال والصناعة  ،بنك مصر ة والكرامةلبنك العز 

 .  -فضًال عن �سيس الغرف التجارية وغريها ،والتجارة والزراعة

  : ختري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس  - 

 .  -توكيد  -بدل   -مضاف إليه   -صفة  -: جمرورة أل�ا  " مؤمن "    

 .  -مفعوال ألجله  -مفعول به   -صفة   -خرب لناسخ  -: منصوبة أل�ا  " منهجا "    

 .  -مضاف إليه  -صفة   - بدل مطابق   -مبتدأ  -: تعرب  " بنك مصر "    

 .  -فاعل  -مبتدأ مرفوع   -خرب   -معطوف مرفوع  -: تعرب  " قوامه "   

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . وعاً من الصرف ، مبينا نوعهممن    

  . اسم فاعل من غري الثالثي    

  . اسم مفعول    

  . فعال ً مضارعاً جمزوماً    

  . امساً مقصوراً    

  ؟  -قابلك  -أعجبين   -بفكرته   -جا�ته  -: ما موقع اإلعرايب للضمائر التالية   - 

  . تعجب من األشواك    . امدح طلعت حرب       - 

 . شهرة احلب وأصبح أكثر كل وأحب وطنه, مجيال انتصارا انتصر طلعت حرب  -  

  " شهرة"   -" كل "   -" انتصاراً : " ما إعراب كل من 

  ؟" العزة " يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

  :       م الدور الثاين2    2006 -

. عام يقتضي مثاًال من العمل والسلوك يؤدي إليه وحيققه  هدف لكل عصر: قال الكاتب الكبري جنيب حمفوظ  -

ولكن أن يتجسد يف قدوة رائدة . من العمل ال يكفي أن يدعى إليه �لكلمة الطيبة والرتبية الرشيدة  املثال وهذا

ويصري املثال تقليداً عاماً يف  ،مع وعند ذلك يصبح للكلمة الطيبة فعلها وللرتبية أثرهاويتكرر يف قيادات ا�ت

 .  -طال الوقت أو قصر ،مثراته ُجتىن ،الشعب

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . اسم مكان واذكر فعله    

  . وبني نوع خربه ،اسم لفعل �سخ    
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  . واذكر عالمة إعرابه ،�ً فعًال منصو     

  . واذكر السبب ،ضمرياً يف حمل نصب   

  . واذكر فعله ،مصدرًا ر�عياً    

 -   

 .  -سوف يصبح للكلمة الطيبة فعلها -  -  -يتجسد املثال يف قدوة رائدة -     

 . واضبط الفعلني �لشكل  -سوف - اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة مع بقاء 

  وجمرورة �لكسرة مرة أخرى يف مجلتني مفيدتني ،اجعلها جمرورة �لفتحة مرة  -اليدتق -     

 -   

  .اجعلها مفعوًال مطلقًا يف مجلة مفيدة  - سلوك -     

 يف أي مادة تكشف عن الفعل يف معجمك ؟  - طال -     

  :       م الدور األول2    2007 -

للبشرية كلها بغريه وما كان  أمان وثيقا ، ونسعى لتحقيقه فال إميا� نؤمن �لسالم العادل  -العرب   -حنن  -

حقوقهم يف عامل يكيل مبكيالني فبئس عمًال قلب احلقائق العرب ليفرطوا يف املطالبة �لسالم حىت ينالوا 

أمام عدوكم ؛ فإن النصر مرهون �حتادكم  املظلوم ظاملاً ، والظامل مظلومًا فيا أمة العرب االحتاد والتعاون وحتويل

 . " و�زركم

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج منها ما يلي  - 

  . منصو�ً ، وبني عالمة نصبه فعًال مضارعاً     

 . ممنوعاً من الصرف ، وبني عالمة إعرابه    

  . خمتصاً ، وبني نوعه    

 . مجلة يف حمل رفع ، وبني السبب   

  ضع غري مكان إال يف اجلملة السابقة واضبط غري وما بعدها" ما انتصر إال الشجعان"  - 

  . جواب الشرط سوف وغري ما يلزم أدخل على" . إن تتعاونوا �تكم النصر"  - 

  . واجب البناء على الفتح "يسعى" اجعل الفعل". يسعى العرب لتحقيق النصر"  -  

  ." أعالمهم يسري اجلنود مرفوعة"  - " أعالمهم يسري اجلنود رافعني"   - 

  . يف اجلملتني السابقتني ، مبيناً سبب الضبط" أعالم " اضبط كلمة
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  ؟" �زر" ادة تكشف يف معجمك عن كلمة يف أي م  -  -ز -

  :       م الدور الثاين26-   2007 -

، كأن يف يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون �ا،  األولني � شباب العرب ، مل يكن العسري يصعب على أمثالكم -

غلبوا على الدنيا . السر؟ السر أ�م ارتفعوا فوق ضعف املخلوق ، فصاروا عمًال من أعمال اخلالق  ريد ون معرفةأت

نفسية ، مست �م فوق ملذات الدنيا،  صياغة الفقر، ومعىن اخلوف ، وصاغهم اإلميان معىن ملا غلبوا يف أنفسهم

 . -ودفعتهم إىل العمل واجلد ، ونبذ العنف ، وحب اآلخر

  .أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي  - 

  . فعالً �سخاً ، وبني خربه    

 . اسم مفعول ، واذكر فعله مضبوطا    

  . امسا ظاهرا حلرف �سخ ، واذكر عالمة إعرابه    

 . نعتاً مجلة ، وبني حملها اإلعرايب   

 . " �لتقدم العلميالعرب يعلو شأ�م "   - 

  . كون من اجلملة السابقة أسلوب اختصاص ، واضبط املختص

 .خمصوصا �ملدح ، واضبطه" عزة النفس " اجعل   - 

 .اجعل الفعل يف هذه اجلملة جائز التوكيد �لنون يف مجلته" ينتصر العرب �الحتاد "   -  

جلملة السابقة أسلوب شرط مستخدما أداة شرط كون من ا . " الذين يتمسكون �لفضيلة يعلو شأ�م"   - 

 .جازمة

 ؟  -مسا - يف أي مادة تكشف عن كلمة  -  -ز -

  :       م الدور األول27-   2008 -

ا األمر طبيعي ؛ ذلك أن لكل عصر مزاجًا وهذ. يف تقدير مواطن اجلمال من عصر إيل عصر  الذوق خيتلف "

ختتلف عن سواه ، فما كان يسيغه القدماء ويعتربونه مفرطًا يف اجلمال قد ال جنده اآلن   خاصاً ومقاييس وبيئات

، أو رمبا أصبحنا اآلن جند اجلمال يف نقيضه متاماً، ويصدق هذا علي التعابري األدبية يف  القدر كذلك ، أو بنفس

 شاعت لدي القدماء ، ولكثرة استعماهلا ودورا�ا علي األلسنة واألقالم أدركها االبتذال تعابري لة ، فمنهالغتنا اجلمي

". 

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 
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  : استخرج منها ما يلي  - 

  . ضمريًا �رزًا يف حمل رفع ، واذكر السبب    

  . حرفاً �سخاً ، وبني نوع خربه    

  . مصدرًا ر�عياً واذكر فعله مضبوطاً     

  . بدال وبني نوعه   

 -  

  . يتعامل الغرب مع اآلخرين مبقاييس خمتلفة ، اضبط ما حتته خط ، مبيناً سبب الضبط    

 الشرطية مكان االسم املوصول ، وغري ما يلزم  -من - ضع. الذين يعرفون مجال اللغة يسمو ذوقهم األديب     

.  

  . اسم فاعل ، واسم مفعول يف مجلتني مفيدتني  -جيَِدُ  -  ن الفعلصغ م  - 

  . مبيناً السبب  -تندم - اضبط الفعل. ال تغضب فتندم علي سلوكك   -  

  يف معجمك ؟  - يسيغه - يف أي مادة تكشف عن كلمة  - 

  :       م الدور الثاين28-   2008 -

 : قال بعض احلكماء

كن على حذر من الكرمي إذا أهنته ، ومن العاقل إذا أحرجته ، ومن اللئيم إذا أكرمته ، ومن الغيب إذا مازحته أو  "

على ظهري  احلياة كلها فلم أجد أمّر من احلاجة إىل الناس ، ومحلت األثقال والصخور مرارات جربت صادقته ، إين

،  كنوز فلم أجد أثقل من الدين ، وعليك مبعرفة هللا ؛ فإن معرفة هللا عبادة ، ومبعرفة الرجال ؛ فإن معرفة الرجال

 ." اآلخرين يف نظر وإ�ك والغضب ؛ فإنه مضيع الرزانة واحلكمة ومقلل قيمة صاحبه

  .أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي  - 

  . فعالً �سخاً ، وبني نوع خربه ، وبني سبب نصبه    

  . اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله    

  . ضمريًا منفصًال يف حمل نصب ، واذكر السبب    

  . أعربهتوكيدًا معنو�ً ، و    

  . يف مجلة من عندك حبيث تكون جمرورة �لفتحة ، مع بيان السبب " معارف " ضع  - 

  . ، واضبطها ، وأعرب ما بعدها  -إال -  مكان  -غري -  ضع" . ال يسعد وجداننا إال ذو خلق حسن "   - 
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 . يفوز �الحرتام والتقدير من يرقى �دبه  -  

  . الشرطية ، وغري ما يلزم  -من -  ط مستخدماً كون من اجلملة السابقة أسلوب شر 

  ؟  -مازحته - يف أي مادة تكشف عن كلمة  - 

  :       م الدور األول29-   2009 -

تواجه منطقتنا العربية حتد�ت ، وصراعات ، وحماوالت تستهدف زعزعة أمنها ، وليست هذه  "

إىل تنمية وعي  جاهدة عنا بل قريبة ، فال تزال قوى اإلرهاب ترتبص بنا ، وتسعي مصر ببعيدة احملاوالت

ية قادرة على أن تتصدى هلذه احملاوالت هلا لإلرهاب ، ومصر �بنائها وأجهز�ا األمن حدود ال مبخاطر أبنائها

 ." مستأصلة جذورها ، فيا أبناء مصر حافظوا على أمنها ، تنعموا يف أرضها ، وتتمتعوا خبريا�ا

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . اسم فاعل لفعل غري ثالثي  - مصدرًا لفعل ر�عي    

  . لة خربًا لناسخ مع بيان حملها اإلعرايبمج    

  . أسلوب نداء ، وأعرب املنادى    

  . فعًال مبنياً ، وآخر جمزوماً يف جواب الطلب   

 -  

 .للمحاكمة نفسه للشرطة ، وقدم نفسه استسلم ا�رم   

  . احلرص كل األجهزة األمنية على استئصال اإلرهاب كل حترص    

  -ها خط ، مع بيان سبب الضبطاضبط كل كلمة حتت -

  . مع الضبط �لشكل " يُهتَدى " ُصغ اسم املفعول من الفعل  - 

   -صوب اخلطأ -. إن ينمو وعينا مبخاطر اإلرهاب سوف نبذل اجلهد ملواجهته   -  

  يف معجمك ؟  -مستأصلة - يف أي مادة تكشف عن كلمة  - 

  :       م الدور الثاين30-   2009 -

خ احلرص على توفري منا  كل على مواجهة التحدي األكرب لألزمة العاملية ، وجتاوزها ، وهي حريصة قادرة إن مصر "

يسوده األمن من أجل جذب االستثمارات األجنبية ، والتوسع يف املشروعات اجلديدة ، وخلق فرص عمل عديدة 

، والواعي �بعادها اخلطرية ، ومهما زادت التحد�ت فمصر ستظل  األزمة للشباب املصري املتحمل تداعيات هذه

 ." االستثمار اآلمن يف املنطقة العربية كلها قلعة دائماً 
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  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . مصدرًا لفعل سداسي ، واذكر فعله    

  . اسم فاعل معموله اسم ظاهر ، وأعرب معموله    

  . نعتاً مجلة ، واذكر حملها من اإلعراب    

  . أسلوب شرط ، مع بيان حكم اقرتان جوابه �لفاء   

 .  -ب مصر صونوا هلا حقها ، جيِن كل منكم خريها ، وال تغادروها بطرق غري مشروعة فتفشلواشبا -  - 

  . بني عالمة اإلعراب أو البناء لكل فعل حتته خط

  . " مصر صونوا هلا حقها شباب"  - " أن نصون حقها  -مصر  شباب  - علينا"   - 

  . يف املوضعني السابقني  -شباب - علل نصب كلمة

  .  -صوب اخلطأ - ! كم من موارٍد طبيعيٍة متلكها مصر    -  

 يف معجمك ؟  -تداعيات - يف أي مادة تكشف عن معىن كلمة  - 

  :         م الدور األول3    2010 -

؛ حيث أدخلته يف جماالت تعظم  كثرياً  مصر اآلن تعيش �ضة شاملة حممودة آ�رها ، فقد استغلت مصر العلم "

،  ا�ال �لتقدم العلمي يف هذا حلاقاً  أمهيتها كالتعليم واإلعالم ، وزودت املدارس �حدث وسائل علمية ، عصرية ؛

 ." ينشران اخلري والسالم معاً  قرتن �ألخالق ؛ أل�ماوهذا العلم م

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . اسم مفعول عامًال ، وبني معموله    

  . ممنوعاً من الصرف جمرورًا �لفتحة ، وبني سبب املنع    

  . خربًا ملبتدأ ، وبني نوعه    

 . تاً مجلة ، وبني حملها من اإلعرابنع   

يف اجلملتني   -أفضل -ما نوع كلمة   -التفوق أفضل من اإلمهال -،   -ما أفضل أن حتافظ على التفوق -  - 

 ؟

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم.   -يثاب من هللا -  -   -يسعى يف اخلري -  - 

 . يف اجلملتني  -كال -  أعرب.   -فائزان كالمها -،   -زاناملتسابقني فائ كال -  -  
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 يف معجمك ؟  -استبان -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

  :       م الدور الثاين3    2010 -

ملنا املعاصر مير حبالة من االسرتخاء نتيجة للظروف الدولية اليت إن االقتصاد العاملي يف عا "

النامي ، واملتقدم ؛ ولذلك تسعى الدول حثيثاً يف أن تسرتد نفسها يف اقتصادها ؛ لذلك  العامل : العامل دول تشهدها

لبحث عن أيضاً شرعت هذه الدول جاهدة يف تنشيط االستثمار ، وما كانت لتحقق هذا األمر إال من خالل ا

على مقدرا�ا الطبيعية والبشرية ، ولوال تعاون الدول النامية ما  احملافظة بدائل أخرى ، وليس أمامها إال

 ." قو�ا االقتصادية اسرتداد استطاعت

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  .ضمريا يف حمل نصب ، وآخر يف حمل جر    

  . اسم مفعول من غري الثالثي    

  . مصدرا مؤوًال ، وبني موقعه اإلعرايب    

  . ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع   

  . �ئباً عن املفعول املطلق   

  . مجلة تقع خربًا لناسخ  -6

  . مبتدأ حذف خربه  - 7

  . حاًال وأعربه    

  . ، وجائز التوكيد مرةاجعل الفعل واجب التوكيد مرة   -يبتهل -  - 

  . يف اجلملتني  - كال -  أعرب كلمة. مؤد�ن  كالمها الطالبان  -مؤدب  كالمها الطالبان  - 

  ما الفرق بني الواو يف الفعلني ؟. العاقل يدعو إىل اخلري   -ادعوا هللا يستجب لكم   -  

 . بكل وجه ممكن  -طالب - أعرب كلمة . طالب جاء الطالب خال  - 

  :       م الدور األول3    2011 -

إنه يوجد كلما   -أي العامالر  -ما يسمونه  ظهور من نتائج احلضارة احلديثة وآ�ر التعليم الشامل املوحد "

الصاحلة لظهوره ، وهذه الرتبة الصاحلة هي األمة املوحدة يف جنسها وعقائدها وآماهلا ، فكل كائن  الرتبة وجدت

قوة�ضجة حمركة تؤثر يف الدولة وا�تمع وحيسب هلا احلكام  مستقل خيلق وينمو إىل أن يصبح

 ." حساب ألف واحملكومون
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  .يف الفقرة السابقة أعرب ما فوق اخلط  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . ممنوعاً من الصرف واذكر سبب املنع    

  . خرباً مجلة وبني نوعها    

  . نعتاً مجلة ، وبني موقعها من اإلعراب    

  . ضمرياً يف حمل نصب ، وآخر يف حمل رفع   

  .يه وغري ما يلزماجعل اخلطاب للمثىن بنوع" . أنت األعلى شأً� "   - 

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم  -تنال مرضاة هللا -  -   -تعفو عمن أساء -  - 

 وغري ما يلزم  -إن -  بدال من  -عسى - ضع" . إن الساعني حلل مشكالت الشباب موفقون يف سعيهم "   -  

. .  

 يف معجمك ؟  -تقلمس -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

  :       الدور الثاين3     2011 -

، ويرسخ يف الفؤاد كلما كربت مهوم الوطن ، وقد  اشتعاالً  الوطن شعور ينمو يف النفس ، ويزداد هليبه يف القلب "

يف يوم اخلامس والعشرين من شهر يناير يف ميدان التحرير ، حيث أعلن الشعب ثورته على جلياً  ظهر هذاالشعور

إن . االحرتام  كل بوسائلمشروعة من أجل قيام دولة يسودها العدل والرخاء ، وحيرتم املصري أخاه الظلم والفساد

 ." بعزيزة عليهاأمة دب فيها روح الوطنية وطمحت نفسها للتغيري ال متوت أبدًا ، فليست احلرية 

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . مصدرًا لفعل مخاسي ، وزنه    

  . خربًا حلرف �سخ ، وبني نوعه    

  . مجلة تقع نعتاً ، وبني موقعها اإلعرايب    

  . ضمريًا يف حمل نصب ، وآخر يف حمل جر   

 " رأسه وقف املصري يف ميدان التحرير رافعاً   - " رأسه يف ميدان التحرير مرفوعة وقف املصري"   - 

  . يف املثالني " الرأس " أعرب كلمه

  . أدخل على اجلملة فعًال يفيد الشروع ، وغري ما يلزم" . املصريون سعداء بقوا�م املسلحة "   - 

  . مث أعرب ما بعد غري " إال " ًال منبد " غري " ضع" . لن تتقدم مصر إال �ملصريني "   -  
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 ؟  -امليدان -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

  :      م الدور األول3     2012 -

يف مظهره ، ويف عصره  متواضعا لومة الئم ،كان عمر بن اخلطاب عادال حكمه ، فاصال قوله ال خيشى يف احلق  "

لرغبتهم يف الصلح  عمر ، وملا اشتد احلصار على أهلها ، كتبوا إىل طويال "القدس"حاصر املسلمون أرض السالم 

، فجاء إليهم وكتب هلم كتاب األمان ، ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم ، وأال يكرهوا  عقده على أن يكون هو املتويل

وأال يضار أحد منهم مث قال لبطريقهم ، أرين موضعا أبين عليه مسجدا ، فقال على الصخرة اليت كلم  على دينهم ،

 ."هللا عليها موسى ، وال يزال املسجد قائما مكانه

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . فعًال من األفعال اخلمسة ، وأعربه    

  . لة ال حمل هلا من اإلعراب ، مع بيان السببمج    

  . بدًال ، وبني نوعه    

  . ضمريًا متصالً يف حمل رفع ، وآخر يف حمل نصب   

مع جعل فعل الشرط وجوابه   -إذا - بدال من  -إنْ  - ضع أداة الشرط. إذا خشيت هللا حظيت برضاه   - 

  . مضارعني ، وغري ما يلزم

وضح الفرق بني الفعلني من حيث اإلعراب " . ابن مسجدا على الصخرة " ، " لى الصخرة لتنب مسجدا ع"   - 

  . والبناء

  . اجعل الفعل ممتنع التوكيد �لنون ، وغري ما يلزم. وهللا ليكسنب عمر رضا هللا   -  

 ؟  -اشتدّ  -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

  :       م الدور الثاين36-   2012 -

يعصم املؤمن بربه الذي يرجو توفيقه يف دنياه ورمحته يف آخرته ، فاإلنسان من يوم مولده ساع  زاد إن تقوى هللا "

م يف عمر اإلنسان نقص من لقائه يف اليوم املقضي فيه �للقاء ، فمىت زاد يو  مفر إىل ربه حيث ال

 ." لنفسه أن جيعل طاعة ربه هدفا له صو�ً  مبقدار هذا اليوم ؛ لذا وجب على املرء العمر ذلكم

  .أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . اسم فاعل لفعل ثالثي ، وآخر لفعل غري ثالثي    
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  . مضبوطًا �لشكلاسم مفعول ، واذكر فعله     

  . مجلة يف حمل جر وبني السبب    

  . مصدرًا مؤوًال ، وبني موقعه من اإلعراب   

 . يف اجلملتني  -يرجون - زن الفعل" . رمحة ر�م  يرجون النساء  -رمحة ر�م  يرجون الرجال"   - 

رط جازمة ، واجعل جواب الشرط اربط بني اجلملتني �داة ش" ينقص الباقي منه   -يزيد عمر اإلنسان "   - 

  . واجب االقرتان �لفاء

  . خاطب �لعبارة السابقة مثىن املؤنث ومجع املذكر. أنت ساع إىل اخلري   -  

 ؟  -الناجني - يف أي مادة تكشف يف املعجم الوجيز عن  - 

 ملعرفة اإلجابة هـنـا اضغط   2013امتحان الثانوية العامة الدور األول 37-   -

متعددة حتتاج إيل مساٍع إليه هلذا حياول الباحثون أن يالحقوا احلركة العلمية فيما وصلت إليه  جماالت العلم له "

فالعلميا  . احلق السبيل لعلم فذلكمفإذا أخذ� أنفسنا �جلد وبدأ أبناؤ� يهتمون �. اليت نرجوها  الثمرة حىت تكون

 ." أبنائي حىت يتحقق األمل ويظهر ا�تمع مهيبة مكانته ونصل إيل ما نصبو إليه من رفاهية وتقدم

  "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  -

 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 "اسم املفعول راجع "        .   اسم مفعول ، وأعربه معموله    

 "املمنوع من الصرف راجع "        . ممنوعًا من الصرف ، واذكر سبب املنع    

 "النواسخ راجع "      -أن -فعل شروع ، واذكر حكم اقرتان خربه بـ    

 . ، واذكر حملها اإلعرايب نعتاً  تقع مجلة   

 .  اجعل الضمري فيما سبق للجمع بنوعيه ، مث زن الفعل يف احلالتني . " أنت تعلو �لعلم "   -

 . يكون حمققاً املراد  -يسعى اإلنسان لطلب العلم     -

 "راجع الفعل املضارع .        "اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم                        

 . ابن اجلملة للمجهول ، وغري ما يلزم . �دأين الصديق �لتحية  -  
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 " ميدان  -اضطراب   -ميناء . " حسب ورودها يف املعجم الوجيز  فقط رتب الكلمات التالية  - 

 "استخدام املعاجم راجع"   .

 ملعرفة اإلجابة هـنـا اضغط     2013امتحان الثانوية العامة الدور الثاين 38-   -

وما . قومية  مبادئ إال يف طموح يقوم على بطولة فالاخلنوع ،  عيش البطولة املثلى أال يقنع اإلنسان �لعيش "

أشقى بين الوطن الذين يغفلون عن رعاية املصلحة الوطنية ، فما ذلك إال سلوك الغافلة قلو�م الذين يظنون 

 ." ، فاحلرية احلقيقية تقوم على اإلحساس �ملسئولية ومراعاة حقوق اآلخرين حرية عملهم هذا

 "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " الفقرة السابقة أعرب ما فوق اخلط يف  -

 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 " التعجب راجع " . أسلوب تعجب ، وأعرب املتعجب منه     

 "اسم الفاعل راجع "    . اسم فاعل ، وأعربه معموله     

 " التفضيل راجع "     . اسم تفضيل ، وزنه     

 "راجع الفعل املضارع .      "فعًال مضارعاً منصو�ً      

 "    . ، وأعر�ا وما بعدها  -إال -  مكان  -غري -  ضع . " ال حيمي الوطن إال أبناؤه املخلصون "  -

 "االستثناء راجع

 " إن تكن الداعي إىل اخلري تصبح األعلى مكانة "  -

 "املنقوص راجع"      "املقصور راجع .         "خاطب �لعبارة السابقة املثىن املؤنث ، وغري ما يلزم                

  "استخدام املعاجم راجع"   ؟  -القاسية -  يف أي مادة تكشف يف املعجم الوجيز عن    -  

        م 2010يب االمتحان التجري39-    -

، يؤمن إميا�ً ال يتزعزع �ن مع  لصعو�تا بطبعه ، فهو مهما صادفته يف احلياة متفائل إن اإلنسان املؤمن بربه "

هذا  عقبات لنذلل! ، فال عجب أن حييا سعيداً �ذا التفاؤل ، فما أشد حاجتنا إىل اإلميان والتفاؤل  يسراً  العسر

 . " العصر الذي طغت فيه املادة على الروح

  .أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 
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  . مجلة تقع نعتاً ، وبني حملها اإلعرايب    

 . ضمرياً يف حمل رفع ، وآخر يف حمل نصب    

  . أسلوب تعجب ، وأعرب املتعجب منه    

  . مصدرا لفعل ر�عي ، وآخر لفعل مخاسي   

  . بني نوعيهما ، وأعرب ما بعدمها. يف الفقرة مرتني  " ال " وردت  - 

 . اجعل الفعل يف هذه اجلملة واجب التوكيد" . لى الروح تطغى املادة ع"       - 

  ؟ " الصعو�ت " يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة    

 . اجعل هذه الكلمة جمرورة �لفتحة مرة ، وجمرورة الكسرة مرة أخرى يف مجلتني " األساليب "  -  

  . يف اجلملتني السابقتني  -تسمون - علزن الف" . �لعلم  تسمون أننت"   -" �لعلم  تسمون أنتم"   - 

 : م السودان2007   -40 -

، فما أمجل لغة العرب ؛ كم كلمة فيها جامعة ، وكم أسلوب رائع ، ومن يغص يف  البيان اللغة العربية لغة ساطعة "

ئبها ، حبرها احمليط يظفر �لدرر ، ومن يبحث عن آ�رها فأمامه نفائس ال تفىن عجائبها ، وال تنفد غرا

، أو عنيد مكابر ، والعربية  جاهل إمنا هو األسرار الدفني ، والقول املبني ، واحلق الباقي ، واملنكر هلذه الكنز إ�ا

 ." تعيش وتزدهر رغمًا عنه

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : ختري الصواب مما بني األقواس فيما يلي  - 

   -صحيح  -مقصور   -منقوص  -: اسم  " الباقي "    

   -عاطفة  -�هية   -�فية  -: ال نوعها  " ال تفىن "    

   -تباين  -أ�ن   -بني  -: اسم فاعل فعله  " املبني "    

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . كم ، وبني نوعها ، واضبط ما بعدها    

  . أسلوب شرط مبيناً أجزاءه    

  . ممنوعاً من الصرف ، وبني سبب املنع    

  . أسلوب تعجب   

  : صوب األخطاء الواردة يف اجلمل اآلتية  - 

 . أخذ الطالب أن يتأمل يف إبداع اللغة العربية    

  . ما حيب اللغة العربية غري العاشقون هلا    
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  . الدرسان كلتامها مفيدان    

 ؟  - البيان - أين تكشف يف معجمك عن كلمة  -  

 : م السودان2008    4 -

الغد وسيصري األمر إليهم من ميادين خمتلفة  قادة املستقبل فهم من سيكونون صورة شباب األمة مرآة ترى فيها "

رجاؤها يف غد مشرق وال سبيل إىل  يتحقق وهلذا كان من الواجب على األمة أن تنشئ شبا�ا تنشئة صحيحة حىت

 ." ماعي اجلاد واخلالقالشبابعلى التفكري العلمي والعمل اجل ذلك إال �ن نريب هؤالء

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . اسم فاعل لفعل ر�عي                             .مفعوًال مطلقاً ، وبني نوعه     

  . ممنوعاً من الصرف ، واضبطه �لشكل                           .حرفاً �سخاً ، وأعرب امسه     

 - يف اجلملتني ، مث أعرب كلمة  - ما - بني نوع.   -مرآة األمة الشباب إمنا -   -  -الشباب ما أعظم -  - 

   -الشباب

  ؟  -مرآة -  أين تكشف يف معجمك عن كلمة  - 

 : م السودان2009    4 -

شق أرضها ، ونستخرج ومودة ، نعتز �رضنا العربية اعتزازاً شديدًا ، مبعاول قوية ن طيبة أهل  - العرب  - حنن "

يوماً يف شرب واحد منها ، ألن أرض اإلنسان هي عرضه   -عليها ، وما كنا مفرطني  حنافظ خريها ، وبعزميةصلبة

 ." وكرامته ، ومن يفرط فيها جيِن الندم ويصبح إنسا�ً معدوم اهلوية ، ال �به له أحد ، وال يهتم به خملوق

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : لفقرة السابقة ما يليهات من ا  - 

  . مفعوًال مطلقاً ، وبني نوعه   

 . ممنوعاً من الصرف ، واضبطه �لشكل   

  . حرفاً �سخاً وبني نوع اخلرب   

 . اسم فاعل لفعل غري ثالثي   

  . اسم مفعول وأعرب ما بعده   

 أسلوب شرط وأعرب فعل الشرط وجوابه  -6

 . "يف ميدان القتال اجلندي استشهد"  - " أمام احملقق على صدق قوله  اجلندي استشهد"  - 
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 . يف اجلملتني "اجلندي" أعرب كلمة

  ؟ " نعتز " أين تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمة  - 

 

 م 2009امتحان السودان الدور الثاين   4 -

يف الضراء كما تعرفه يف السراء معرفة  لتعرف هللا: � بين : عظين ، فقال له :" �  مسعود لعبد هللا بن صىب قال "

للناس  متتبعا على أحوالك ، � بين ال تكن اذكر دائما أن هللا رقيب عليك ومطلع: تسمو بك إىل اليقني ، � بين 

رغبة يف معرفة بواطن أخفوها ، واتركهم ملن هو عليم خبطرات القلوب وما ختفى الصدور ، فمن راقب الناس ُروقب 

 .  "هللا، و�ء بغضب 

 "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  -

 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 "املنصو�ت راجع "        . مفعوال مطلقاً ، وبني نوعه    

 "املنصو�ت راجع "   . مفعوًال ألجله    

 . فعًال مبنياً للمجهول    

 "املمنوع من الصرف راجع "       . ممنوعاً من الصرف ، مع بيان سبب منعه   

 "راجع الفعل املضارع   .      "مضارعاً جمزومًا ، وبني السبب   

 . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة مغريًا ما يلزم . " نفسهتسمو   -يعرف هللا يف السر والعلن  "  -

 ؟" دائمًا  " أين تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمة  -  

 : م السودان2010    4 -

�لغًا على أن حيصل  حرصاً  ما متلك لالرتفاع مبستواه ، وحترص أقصى �تم مصر كثريًا �لعلم ، وتبذل "

 " يف العصور القدمية كلها العظيمة تاح كل تقدم ، و�ذا االهتمام حققت مصر منزلتهاطالب له ؛ ألنه مف كل عليه

. 

 .أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 
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  . مصدرا مؤوًال ، وبني موقعه اإلعرايب    

  . خربًا لناسخ ، وبني نوعه    

  . �ئبًا عن املفعول املطلق    

  . اسم فاعل ، واذكر فعله   

  . بدًال ، وبني نوعه   

  . فعًال مبنيًا ، واذكر عالمة بنائه  -6

 : صوب اخلطأ فيما �يت  - 

  . أنشأت الدولة تسعة كليات جديدة                  .ال يهتم �لعلم إال ا�دين     

  . اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم اربط بني.   -تفوز مبنزلة عظيمة  -تسعى األمة للعلم  -  - 

  ؟  -االهتمام - أين تكشف يف معجمك عن كلمة  -  

 م 2010امتحان السودان الدور الثاين   4 -

إن طهارة . إىل هذا الرخاء الذي يعم كل أرجائها  وصوالً  يف وسعها ما ما من أمة تسعى إىل رخائها دون أن تبذل "

للوطنية الصادقة ، و سيظل الوطن ينتظر من أبنائه الشرفاء أن  أساسان يهمااليد وعفة اللسان كلت

 .  " حىت تتحقق أهدافه املرجوة من رخاء وتقدم ورقي يعملواخملصني

 "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  -

 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 " املصادر راجع "         . مصدرًا مؤوًال ، وبني موقعه اإلعرايب    

 "النواسخ راجع "       . مجلة تقع خربًا لناسخ ، وبني موقعها اإلعرايب    

 "األدوات راجع "         . توكيدًا ، وبني نوعه    

 "األدوات اجعر  "         . حرف جر زائدًا ، وأعرب ما بعده   

 "  .راجع قواعد إعرابية هامة  .     "بدًال ، وبني نوعه   

 "راجع الفعل املضارع  .      "منصو�ً بعالمة إعراب فرعية مضارعاً   -6
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  : صوِّب اخلطأ فيما �يت  -

  "االستثناء راجع "   . ال يرقى �ألوطان إال ا�دين من أبنائه        

 "املنصو�ت راجع "   . أنشأت الدولة ثالث مشاريع جديدة        

راجع الفعل  .     "اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وغري ما يلزم  . "تنال رخاءها  -أمة تسعى جبد    "  -

 "املضارع

 "استخدام املعاجم راجع   "؟  "املرجوة " أين تكشف يف معجمك عن كلمة  

 : م السودان2011   -46 -

، وحققوا  أسالفنا الصفة حرص عليها وهذه ، جيب أن نريب أبناء� عليها ، نبيلة االعتماد على النفس صفة "

 . " ال حصر هلا ، يف أمسى عصور احلضارة العربية الزاهرة ، وما أجدر� �لتحلي بذلك إجنازات �ا

 .ته خط يف الفقرة السابقةأعرب ما حت  - 

  : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . مصدرًا مؤوًال ، وبني موقعه اإلعرايب    

  . نعتاً مجلة ، واذكر حملها اإلعرايب    

  . بدًال ، وبني نوعه    

  . امسًا مقصورًا ، وثنه يف مجلة   

  : أجب �ملطلوب عما يلي  - 

  . أدخل حرفاً �سخاً على اجلملة السابقة ، وغري ما يلزم. اة أبناؤ� هم أملنا يف احلي    

 . اضبط ما حتته خط ، وبني سبب ذلك. الناس  يبغضك ال تكذب  -. الناس  حيرتمك ال تكذب    

 ؟  - الصفة - يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة    

 

 م 2011امتحان السودان الدور الثاين  -47 -

والرضا ، مبا مجعنا يف أيدينا من مال قل أو كثر ، وهذا أمر مهم  القناعة لسعادة يف حياتنالعل من أهم أسباب ا "

، حىت ال يتكالب الناس على دنيا ال تدوم ألحد ، ولنعلم أنه ال حيقق لنا السعادة إال ما اطمأنت  ريب ال

 .  " شاهدة أحداثه على ذلك البشرية ، والتاريخ �ريخ قلوبنا له

 "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " حتته خط يف الفقرة السابقةأعرب ما   -
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 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 " التفضيل راجع "   . اسم تفضيل واذكر وزنه    

 "  .راجع قواعد إعرابية هامة .     "مجلة نعت ، وبني حملها اإلعرايب    

 "املنصو�ت عراج "    . بدًال ، وبني عالمة إعرابه    

 راجع املشتقات .     "اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله   

  : أجب مبا هو مطلوب أمام كل مما يلي  -

 "النواسخ راجع "    . وغري ما يلزم  -ما -   احذف .  " ا حيقق السعادة املتصفون �لقناعةإمن "        

 .     "وغري ما يلزم  -الذين - بدال من   -مىت - ضع . " الذين يقنعون مبا يف أيديهم يسعدون يف حيا�م "    

 "راجع الفعل املضارع

 "استخدام املعاجم راجع     "؟  -دنيا - ما املادة اللغوية اليت تكشف فيها عن     

 : م السودان2012   -48 -

الطيبة ، فما أعظم أن يلقى  القدوة التفوق لدى النابغني مجيعا ، ولنا يف العامل أمحد زويل مفتاحا االجتهاد واملثابرة "

ثيثا ليتغلب عليها ؛ واالحرتام ، فمن أوشك أن جيد عثرة تقابله فعليه أن يسعى ح ا�تهدالتقدير

 . " يكلف �لعمل املتواصل حىت يرفع شأن وطنه العلم فطالب

  .أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  - 

 : استخرج من الفقرة ما يلي  - 

  . اسم فاعل لفعل غري ثالثي وبني فعله    

  . حاال وبني نوعها    

  . �ئباً عن املفعول املطلق وبني السبب    

  . نوعاً من الصرف وبني سبب املنعمم   

  . نعتاً مجلة وبني حملها اإلعرايب   

  . أسلوب تعجب واذكر صيغته  -6

 : أجب مبا هو مطلوب أمام كل مما يلي  - 

  . أكمل مكان النقط بتوكيد معنوي مناسب" . مفتاحا التفوق ....... االجتهاد واملثابرة  "    



 

  مذكرة دوت كوم

34 

 . ابدأ �لفاعل واكتب اجلملة صحيحة" . ر من وطنهما يلقى ا�تهدان التقدي "    

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة مغريًا ما يلزم" . ينال التقدير ....... يسعى حثيثا "   - 

 يف املعجم الوجيز ؟ " املتواصل " يف أي مادة تكشف عن كلمة  

 م 2012امتحان السودان الدور الثاين  -49 -

، يظل �ا املثقف متصال �فكار وآراء هؤالء املفكرين  اآلمال أهم وسيلة يعتمد عليها يف حتقيق النافعة إن القراءة "

القراءة يؤدي إىل توقف الذهن  عدم أيها الطالب على مداومتها ؛ ألن نفسك والعلماء يف ميادين خمتلفة ، فعّود

 .  " فينتشر اجلهل كل االنتشار

 "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " ة السابقةأعرب ما حتته خط يف الفقر   -

 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 "  .راجع قواعد إعرابية هامة   .     "بدًال ، وبني عالمة إعرابه    

 "املمنوع من الصرف راجع "       . ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع    

 راجع املشتقات .          "اسم مفعول ، وبني فعله    

 "املنصو�ت راجع "     . �ئباً عن املفعول املطلق ، مبيناً عالمة إعرابه   

 "النواسخ راجع "    . عالمة إعرابهخرب لفعل �سخ ، وعني    

  : أجب مبا هو مطلوب أمام كل مما يلي  -

 " أكمل مكان النقط بتوكيد معنوي مناسب. "    من أهم وسائل التقدم........... إن العلم والثقافة         

   "األدوات راجع "     .

 "      . أكمل مبفعول ألجله مناسب. " يف ز�دة ثقافيت ............. أكثرت من القراءة         

 "املنصو�ت راجع

راجع الفعل  .     "اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة مغريًا ما يلزم  . "ينال حمبته....... يؤدي فرض هللا    "  -

 "املضارع

 "استخدام املعاجم راجع     "يف املعجم الوجيز ؟  "حتقيق " يف أي مادة تكشف عن كلمة  -  

 2013امتحان السودان الدور األول   -50 -
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عسي األبناء �ا أن  ،تربوية مستنري وأصول الزاوية يف بناء ا�تمع الرشيد مبا لديه من فكر حجر ال يزال املعلم "

املأمول هدفه لن  التعليم اجلميع أن االنطالق خبطي و�بة حنو وليعلم. يكونوا أعضاء �فعني لوطنهم وألنفسهم 

 .  " وطالبه حيققه إال تضافر جهود ا�تمع مع املعنيني من رجال التعليم

 "اإلعراب كيف جنيب سؤال راجع.    " أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  -

 : ما يلي  الفقرة استخرج من  -

 "املمدود راجع "  . امسا ممدودا وثنه يف مجلة    

 راجع املشتقات .       "اسم مفعول عامال وأعرب معموله    

 "النواسخ راجع "     . فعًال من أفعال الرجاء ، وحدد امسه وخربه      

 "االستثناء راجع "     . أسلوب استثناء ، وأعرب املستثين    

واكتب اجلملتني  " ما "  احذف .  -إمنا تنال الثمرة �إلخالص يف العمل  -إمنا أنتم خملصون -   -

 "النواسخراجع "      .صحيحتني

 . توكيدًا معنو�ً ، وأعربه  -كلتا -  اجعل . كلتا املدرستني فيها أنشطة متنوعة    -

 ؟ " االنطالق " يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  

- 5   

بدون تقدم أو  واصلني الثورة العاملية يف العلوم والثقافة فال بالد� بركب تلحق �تم بالد� بتطوير التعليم كي -

  .  -فان ركب احلياة يف تقدم وازدهار ا�ال اجلهود املبذولة يف هذا عمالً  تعليم متطور مدروسة براجمه ونعم

  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  اسم مفعول عامل وعني معموله  -

  مصدرًا لفعل غري ثالثي  -

  أسلوب مدح وأعرب املخصوص  -

 خربًا لناسخ وبني نوعه  -

 . �بعني خمتلفني وبني نوع كل منهما  -

 . امدح االجتهاد ، وذم التخلف يف مجلتني مع اإلعراب -
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مع  وما عدا �ال وعدا غري مث استبدل  -غري - أعرب.   -حضر الطالب إىل حجرة الدراسة غري طالب - -

 . اإلعراب

 

- 5   

يف إنقاذ إخوانكم يف  تناديكم ، فاجلهاد اجلهاد ، وإ�كم والتخاذل القدس .. � شباب املسلمني -

�لتخلي عن الواجب يف  إحدى احلسنيني ، وعلينا واجب النصرة ، وأقبح  -املسلمني  -املقدسة، فلنا  األراضي

 . -هذا الوقت العصيب

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  مصدرًا ر�عياً   -

  خربًا مجلًة فعليةً   -

  أسلوب اختصاص  -

  أسلوب إغراء  -

  امسًا مقصوراً   -

  اسم مفعول  -

  منادى ، وبني نوعه  -

  اسم فاعل  -

 مصدرًا مخاسياً   -

  : حول املصدر املؤول إىل مصدر صريح فيما يلي -

  .ب �ريخ أمته بدمهعلمت أنه ذاهب ليكت   

 .! ما أرق ما يقول الصديق   

 ؟  -التخلي - كيف تكشف عن كلمة   - 

- 5   

جانبه ، عادال حكمه ، رافعا راية الشورى ، ليضرب لنا أروع األمثلة يف عدله  هيا� بن اخلطاب عمر كان اخلليفة -

 . - عديدة مصادر املستقاة روافده من

  .أعرب ما فوق اخلط  - 
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  : ستخرج من العبارة ما يليا  - 

  اسم فاعل عامل وبني عمله  -

  اسم مفعول عامل وأعرب معموله  -

  مصدرا وبني نوعه  -

  صيغة مبالغة وز�ا  -

  اسم تفضيل وأعربه  -

  اسم مكان وزنه  -

 . فعًال منصو� وبني عالمة وسبب نصبه  -

 . وجوابه مضارعني ، مث اجعل اجلواب مقرت�ً �لفاء اجعل فعل الشرط .  - من أراد العدل قرأ عن عمر -  - 

 ؟  -عديدة  - املستقاة - يف أي مادة تكشف عن  - 

- 5   

�رعا فاجتهد واقرأ واكتب وقد يبدأ إنتاجك صغريا وقد  أديبا إذا أعجبك األدب وأحببت أن تكون -

هارًا رائعة ألوا�ا فنعم صنيعًا األدب فما أعظمه ممتدة ويتفتح أز  فروعها ولكنه ال يلبث أن يظهر أشجارًا وئيدا يسري

 .  -أن األدب فاق كل املعارف مجاالً  والشك

  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  أسلوب مدح ، وبني فاعله  -

  أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه  -

  اسم فاعل عامل وعني معموله  -

  خر معر�ً فعًال مبنياً وآ  -

  متييزاً   -

  مضارعاً منصو�ً   -

 . مرة مع اإلعراب وعدا مرة بغري مث استبدل إال مقالة أعرب. ما كتب إال مقالة   - 

 .  -معلموا املدرسة أثبتو جدارة يف تقومي سلوك الطالب -: صوب اجلملة اآلتية  -

- 5   
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قه ولن نفرط يف حقوقنا من أجل مواعيد �طلة، فبئست ونسعى إىل حتقي العادل نؤمن �لسالم  -العرب   -حنن  -

فحذاِر ، أيها العرب،  . سياسة العدوان يتخذون اخلصلة االستسالم لألوهام ، واالطمئنان ألعداء

 . -متسكًا بعقيدتكم ومن يعتصم حببل هللا فلن يقهر أكثر ولتكونوا

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  بتدأ مؤخراً م  -

  خمتصاً   -

  ممنوعا من الصرف ، وأعربه  -

  نعتًا مجلة  -

  فعال منصو�ً   -

  جواب شرط ، وبني سبب اقرتانه �لفاء  -

  خمصوصاً �لذم  -

  اسم فعل  -

 متييزاً   -

   -عظمة العمل  -ال ينجح ا�تهد  - : من   -ما أفعل -  تعجب مما �يت بصيغة -

- 56 -  

والنضال واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا ووحدوا كلمتكم  الصمود العرب ليكن منكم يف كل وقتبين أميت  -

النصر فإن هللا حيققه للمكافحني ، وما كان العريب احلر لينسى �رخيه  �خر تصلوا إىل أهدافكم واذكروا أنه مهما

 . -واإلنسانية التقدير واإلجالل واألحرار ينظرون إليه منظر الوفاء موضع فهو

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  -

  فعًال مضارعاً منصو�ً   -

  مضارعاً جمزومًا يف جواب الطلب  -

 فعًال مضارعًا مرفوعًا بعالمة فرعية  -

  جواب شرط مقرت�ً �لفاء مع ذكر السبب  -

  مصدراً صناعياً   -
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 مصدرًا ميمياً   -

  اسم مكان  -

  امساً جمرورًا بعالمة فرعية  -

  خمتصاً   -

  فعًال مبنياً وبني عالمة بنائه  -

  ضمريًا يف حمل رفع وآخر يف حمل نصب  -

  : ما موقع كل مجلة حتتها خط فيما �يت من اإلعراب  - 

  وهي صغرية أمثرت الشجرة    

  أ�ر عقلي قرأت كتباً     

  إن العرب مكافحون قلت    

  أن يغفر يل عسى هللا   

  حتب اخلري إنك   

  ينتهي بك ا�لس اجلس حيث  -6

 ؟  -الثقات  - املساومات -  كيف تكشف يف املعجم عن كلميت -

- 57 -  

ودموع ؛ بسمة عند اللقاء ودموع عند الفراق فإن  بسمة سئل أحد األد�ء عن الدنيا فوصفها قائًال ما الدنيا إال -

   -ل اللقاءعلى أم الفراقفعش سهم أصابك

  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة السابقة  - 

  فعًال مبنياً للمجهول  -

  �ئب فاعل  -

  حاالً   -

  مستثىن  -

  حرف شرط  -

  فعل شرط  -

  جواب شرط  -

 : من اجلملة الثانية ، وغري ما يلزم فيما �يت  -ما -من اجلملة األوىل ، و  -إن - احذف  - 
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  . إنك تصل إىل هدفك �جلد والكفاح  -

 .إمنا حيقق املتفائلون أملهم يف احلياة  -

 

- 58 -  

معرفتك �ا  -كثريا ما خيلط اإلنسان بني الثقة �لنفس وبني الكرب وهذا خطأ ال شك فيه، فإن الثقة �لنفس  -

نفسك أكثر مما تستحق واملطالبة  تعظيم سوى به من أعباء، أما الكرب فما هو واعتقادك بقدرتك إزاء ماتنهض

 .  -الثقة، وإ�ك والكرب  - �جلزاء بال عمل، فالثقة

  . أعرب ما حتته خط  - 

 . -تستحق -، ومجلة   -الشك فيه -اذكر احملل اإلعرايب جلملة   - 

  : استخرج من العبارة  - 

  ال �فية للجنس  -

 أسلوب إغراء وأعربه  -

  حمذرًا منه وأعربه  -

  امسني مبنيني  -

  معرفتني خمتلفتني  -

 . ضمريين خمتلفي احملل وبني حمل كل منهما  -

 . اجعل الفعل واجب ممتنع التوكيد �لنون .  -تنهض -  - 

  ؟  -املطالبة  - اعتقادك -  كيف تكشف يف معجمك عن   - 

- 59 -  

ة ، وعلى اإلنسان أن يتوقع اخلري يف غده، أو فقري  غنية كل إنسان يف هذه احلياة قادر أن يصنع حياته فيجعلها -

فمن يُرد أن يصنع حياته كما يريد فعليه االبتسام للحياة ، وأن ينظر إليها . إنساً� مثرة كفاحه فالعناية اإلهلية لنتحرم

،  وعزماً  ثقة الثقال، ويزيد النفس من جانبها املشرق ، فالتفاؤل التفاؤل أيها اإلنسان فإن ذلك يبدد املتاعب

 . -ويكشف لإلنسان عن مجال الدنيا و�جتها

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  مصـدرًا لفعـل مخاسي  -
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  امسـًا مقصـوراً   -

  أسلوب إغراء  -

  ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع  -

  مبتدأ مؤخر  -

  مصدرًا مؤوالً   -

  �لفاء جواب شرط ، وبني سبب اقرتانه  -

  خربًا لناسخ ، وبني نوعه  -

  . ضمريًا يف حمل نصب  -

 . �سلوبني خمتلفني ، مع ضبط املخصوص  -االبتسام - امدح  - 
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طاملا واجهت األمة العربية احملتل ، وكم قاست من ويالته ، ولكنها اآلن تواجه منه عداوة ضارية تشتد يومًا بعد  -

حتارب مطامعه وغا�ته وقد استهان  اليت أن يقضي على تيار الثورات التقدمية  -ه اجلهد ما وسع  -يوم فهو حياول 

عرفت اإلنسانية من مبادئ وقيم ولكن أحالمه تبددت على هليب املد الثوري الصاعد الذي  ما يف سبيل ذلك بكل

يل التقدم واحلياة العزيزة لتحرير أرضه ، ودفعه بكل ما أويت من قوة يف سب منطلقاً  شهده الوطن العريب وصار

 . -الكرمية

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  امسًا حلرف �سخ  -

  خرب مجلة لناسخ  -

  امساً معر�ً   -

  مصدرًا مؤوًال ، وحوله إىل صريح  -

  ممنوعًا من الصرف  -

  اسم فاعل لفعل غري ثالثي  -

  مساعياً مصدرًا قياسياً ، وآخر   -

  نعتًا مجلة  -

  خرب مجلة ملبتدأ  -



 

  مذكرة دوت كوم

42 

 . عرفت اإلنسانية ما واجهت األمة العربية االستعمار بكل طاملا  - : فيما �يت   - ما - بني نوع  - 

- 6   

إن العمل حيفظ كرامة اإلنسان ، وينمي شخصيته ، ويقوم سلوكه ، ويرفع مستواه اخللقي ، ويزيد إحساسه  -

على اإلنسان ، وأدعى إىل انتشار  ضرراً  موع، ويشعره جبدارته يف أن يعيش ، وإنه ال شئ أكثرا� �لتضامن مع

خلقه  حممود من حياة البطالة فحبذا العمل اجلاد واعلم بين أن املؤدي عمله حيرتمه الناس فهو والرذائل املفاسد

 .  -دائماً 

  . أعرب ما حتته خط  - 

  :استخرج من العبارة ما يلي  - 

  اسم تفضيل واذكر فعله  -

  مشتقني عاملني وبني معموهلما  -

  النافية للجنس وبني نوعه  -ال -اسم   -

 مصدرًا مؤوالً وحوله إىل مصدر صريح  -

  أسلوب مدح ، وبني فاعله  -

  �بعني خمتلفني  -

  مضارعني أحدمها مرفوع وآخر جمزوم  -

 .ن البطالة يف أسلوبنيأغر �لعمل وحذر م  -البطالة  -العمل  -  - 

 . اجعل الفعل املضارع واجب التوكيد وغري ما يلزم.   -حيفظ العمل كرامة اإلنسان -  - 

 . بني نوع الفاء ، مث حول اجلملة إىل أسلوب شرط  -ما قصرت يف العمل فأندم -   -  

 . اجعل اجلملة يف أسلوب اختصاص واضبط املختص.   -حنن نعرف قيمة العمل -  - 

 ؟  -التضامن -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة  -  -ز -
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مؤهلون لكل عظيمة ال ريب يف ذلك ، ولن متثل األقطار العربية قوة اقتصادية إال إذا   - العرب  - حنن -

واستثمرت أمواهلا ، وقد سعى املسئولون مسعى حثيثاً إىل تكامل أسباب اقتصادها أل�م  أراضيها اسَتصلحت

منهم ، وما خمفقة جهود  اجلاحد ضروري لرخائهم وسعاد�م ، وال ينكر هذه احلقيقة إال أمر أدركوا أن الوحدة

 . -املسئولني يف حتقيق هذا اهلدف إن شاء هللا
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  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  :استخرج من القطعة  - 

  فعًال منصو�ً   -

  مصدرًا ر�عياً   -

  مصدرًا ميمياً وزنه  -

  فعال مبنياً للمجهول  -

  مصدرًا مخاسياً   -

  اسم مفعول  -

  اسم فاعل وحدد معموله  -

 :ضع مكان النقط ما هو مطلوب بني األقواس  - 

   -خمصوص �لذم ، واضبطه مع بيان سبب الضبط -………بئس صفة     

   -الم جحود وغري ما يلزم -تشاهدون السيارة ……… ما كنتم يف البيت     

  اربط بني اجلملتني �داة شرط مناسبة" . لن تقهرهم دولة ظاملة "   -" يتعاون العرب "  - 

 .(رخائهم -  اكشف يف معجمك عن    -  
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ليل احلائرين ، ومتد العامل على مر السنني �ملصلحني الذين ينفضون غبار  يضيئون إن األمم العظيمة تنجب من -

يف ميادين العلم والتقدم ، ولوال  رائدة ببا يف هداية أمته حىت صارتالتخلف عن أمتهم ، فكم زعيم كان س

 .  -احلياة ما تقدم عمران ، فحيثما تتهاون فلن تنتظرك املصلحون هؤالء

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  نعتاً وبني نوعه  -

  خربًا حلرف لناسخ وبني نوعه  -

 متييزًا وأعربه  -

  جواب شرط مقرت�ً �لفاء  -

  ممنوعًا من الصرف  -

  مصدرًا وبني نوعه  -

  . مشتقاً وبني نوعه  -
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 مستخدمًا أسلوب التحذير ، واضبط احملذر منه " التخاذل " حذر من  - 

 .  -تعتصموا  - استغالل  - يعتزون - اكشف يف معجمك عن  - 
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ومواردكم  طاقاتكم اجه اخلطر املدمر أحالمنا مجيعاً ، وعليكم �ستغاللاخلالفات حىت نو  نبذ عليكم أمة العرب -

 . (�� فهو خري �صر ، وما أكثر هذه املوارد وتلك الطاقات ، فاخلالف اخلالف ، ولتعتصموا

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  مضارعاً منصو�  -

  ، وأعربه مشتقا عامال ، واذكر معموله  -

  خمتصا وأعربه  -

  أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه  -

  أسلوب حتذير، وأعرب احملذر منه  -

  اسم تفضيل وبني حكم استعماله  -

  حاال ، وحدد نوعها  -

  مصدرا قياسيا سداسيا وزنه  -

 .شارة لغري الواحداجعل اسم اإل.   -املصري أحرص من غريه على سالمة وطنه ، وأفضل الناس انتماءً  -  - 

  -اعتصم �� وأدِّ عملك  -وهللا لن نعتصم إال ��  -: بني حكم توكيد الفعل �لنون فيما �يت   - 

ال �مل   -افعل اخلري ال الشر   -أنت مؤمن ال شك  -: فيما �يت وأعرب ما بعدها  - ال -حدد نوع   -  

  -واجبك

 . وأعر�ا مع ما بعدها  -إال - مكان  -غري - ضع  -لن يؤيد السالم إال املخلصون -  - 

 .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة.   -يزداد فهمك له  -يصفو ذهنك أثناء قراءة الشعر  -  - -ز -
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إن الدول املعروفة قو�ا متلك املال الوافر والعلم الغزير وهي �ملال تسيطر على االقتصاد العاملي و�لعلم متلك  -

بركب  اللحاق والضائعة خرياته ختلفا أسباب القوة ووسائل التفوق فال تقدم بدون علم وحياول العامل الثالث األكثر

العامل الثالث اسعدوا الشعوب واعملوا من أجل  زعماء التقدم لينهض من كبوته وينعم خبريات بالده الكثرية فيا

 . - رفاهيتها يعم اخلري فما أمجل أن تعيش شعوبكمسعيدة
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  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  ال النافية للجنس وأعرب امسها  -

  اسم تفضيل  -

  اسم مفعول عامل وبني معموله  -

  اسم فاعل عامل وبني معموله وأعربه  -

  مضارع منصوب  -

  مضارع جمزوم يف جواب الطلب  -

 . واضبطها  - إال -بدل   -غري -ضع   -ال يدخل اجلنة إال املخلصون -  - 

 . اجعل الضمري السابق للمثىن بنوعيه.   -هو األكرب منزلة -  - 

 . اجعل الفعل واجب التوكيد مرة وجائز التوكيد مرة وممتنع التوكيد مرة يف مجل من عندك  -ينهض -  -  

  �ااجعل الكلمة السابقة خمصوما �لذم يف مجلة �نية مث أعر   -اخليانة -   - 

  اربط بني اجلملتني �داة شرط مناسبة وغري ما يلزم  -لن ينال رضاه  -يغضب ربه  -  -  -ز -

 . مكروه ال احلاكم العادل حمبوب: فيما �يت ، وأعرب ما بعدها   -ال - بني نوع  -  -ح -
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فيا . م واالستبداد برأيهم ال بديل عنه يف الشرق األوسط ولكنه ال حيتاج إىل غطرسة احلكا السالم أصبح -

والسالم . ضاقت من فقدان احلياة الكرمية  فالشعوب . ال تتخذوا احلرب طريقًا فإ�ا دمار للجميع العامل حكام

 .  - السالم فإنه الطريق إىل حل مجيع املشكالت اليت تواجه الشعوب

  . أعرب ما حتته خط  - 

  :هات من الفقرة ما يلي  - 

  مصدرًا ر�عياً   -

  . أسلوب إغراء  -

  اسم تفضيل  -

  خربا حلرف �سخ وبني نوعه  -

  ال �فية للجنس وأعرب ما بعدها  -
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 . وغري ما يلزم  - سوى -  بدًال من  -إال - ضع" .. ما سرين سوى املتفوقني "   - 
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، املبين  نتائجه املرجوة، واستمسك �لعمل السامية أهدافه ،  تسعد احرص على األخالق الفاضلة: أي بين  -

على اإلخالص ، فبالعمل والتقوى حقق آ�ؤ� حضارة قائمة على العدل واحرتام النفس ، وإ�ك والكسل 

 .  -فيه خلامل أو جبان مكان الفشل والتأخر ، فمجتمعنا اليوم يف حاجة إىل يد تعمل وعقل يفكر ، وال طريق فإنه

 . السابقةأعرب ما فوق اخلط يف العبارة   - - أ -

 : ختري اإلجابة الدقيقة ملا يلي مما بني القوسني  - 

 . [ مصدر ميمي  -اسم مفعول   -اسم فاعل  ] :  -املبين -   -

 . [ حاالً   -نعتًا سببياً   -نعتاً حقيقياً : [ تعرب   -قائمة -   -

 . علل] جر   -نصب   -رفع : [ مجلة فعلية يف حمل   -تعمل -   -

 : الفقرة السابقةاستخرج من   - 

  اسم مفعول ، وبني نوعه  -

  منادى ، وبني نوعه  -

  اسم مكان ، وزنه  -

  خربا ملبتدأ ، واذكر نوعه  -

  اسم فاعل عامل ، وبني معموله  -

  أسلوب حتذير  -

 . �سلوبني خمتفني ، مع ضبط املخصوص  -االنتماء للوطن -امدح   - 

  . اجعل جواب الشرط مقرتً� �لفاء.   -النتماءحيثما توجد الوطنية جتد ا -   -  
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حتقيقه يبدو مستحيًال احلدوث فأهل الغدر واخليانة اليهود يهدمون  حلماً  أصبح السالم يف هذه األ�م املأساوية -

ربية يف حمو اهلوية الع أمالً  يف االستيالء على أرضنا ومقدساتنا جاهدين مبعاول من حقد كل طريق إليه ويسعون

 .  -العقالءأوقفوا أ�ار الدم اليت تسيل ظلماً  واإلسالمية خصوصاً ، فيا أيها

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي 

  مصدراً   -
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  فعًال مبنياً على حذف النون  -

  اسم آلة  -

  اسم فاعل عامًال ، وبني معموله  -

  . مهزة قطع ، مع بيان السبب  -

 يف اجلملتني ؟  -أسوأ - ما الفرق بني. ما أسوأ اليهود   -اليهود أسوأ البشر   - 

 ؟  -املاء  - احتياج -  كيف تكشف يف معجمك عن كلميت   - 
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القيت يشكو دهره الغين يشكو والفقري يشكو العامل واملتعلم  من القواعد الظاهرة املميزة لعصر� أنك جتد كل -

من لوازم احلياة وضرورة من ضرورات أي حديث واألدهى أنك  الزمة الصغري والكبري كأن الشكوى الزوج والزوجة

من الناس يتشاكون تسمع هذا ظلم أخاه وذلك سرق جاره وهكذا تسمع العجب  عشرات تدخل احملاكم فتجد

 .  - أنية واملعاجلة اخلالصةجديرة �لدراسة املت الظاهرة العجاب وترى ما كنت تعجز يف احللم أن تراه أو ليست هذه

  اضبط ما حتته خط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  مجلة ليس هلا حمل من اإلعراب وبني السبب  -

 مجلة خرب  -

  ثالثة معارف خمتلفة وبني نوع كل منها  -

  امسا مقصورا  -

  امسا مبنياً   -

  مصدر مؤول وحوله لصريح  -

  لضمريين خمتلفي احمل  -

  �بعني خمتلفني  -

  مضارعني أحدمها مرفوع بعالمة أصلية وآخر معرب بعالمة فرعية  -

  -اجعل فعلى الشرط واجلواب مضارعني وغري ما يلزم -من سعى إىل احلق �ل رضا هللا   - 

 ؟  -جديرة  - يتشاكون -  كيف تكشف يف معجمك عن   - 

 . يف اجلملتني إعرا�ً   - أفضل - لفرق بنيما ا.   - ما أفضل دمحم  -دمحم أفضل الرسل  -

 . قدر احملذوف يف اجلملة السابقة. لوال رمحة هللا هللكنا   -  
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 . عمل تقم به ينفعك..........   -  :ضع أداة الشرط املناسبة مكان النقط فيما �يت   - 

- 70 -  

اإلنسانية طلبا   -تفرضه احلاجة -نه أمرال ميكن جتاهله ؛ أل واقع إن امتزاج الثقافات والتواصل فيما بينها -

ولو ال االمتزاج بني الثقافات املختلفة حلرمت شعوب كثرية أسباب رقيها؛ ولذلك . ملعرفة ، أو إشباعًا مليل 

والشك يف أن هلذا .على تيسري سبل االطالع على ثقافات غريها حرًصا أصبحت الدول أكثر

 . -من سلبيات إذا مل تدركها الدول �تت خطرًا يتهددها خيلو ال أنه العظيمة جتنيها األمم ، إ فوائد االمتزاج

 . مث بني موقع اجلملة اليت بني القوسني من اإلعراب. أعرب ما حتته خط   - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  مفعوًال ألجله  -

  خربًا لفعل �سخ  -

  مصدرًا لفعل ر�عي  -

  مضارعاً جمزوماً   -

  حمذوف وجو�ً  خرباً   -

  مصدرًا مخاسياً   -

  النافية للجنس  -ال - عرب عن مضمون اجلملة السابقة مستخدًما. املثقف ال ينقطع عن االطالع  -

 . يف مجلتني ، حبيث تكون يف األوىل جمرورة �لكسرة ويف الثانية جمرورة �لفتحة  - فوائد - اجعل كلمة -

اجعل الفعلني يف العبارة السابقة مضارعني وغري ما .  -املختلفة ارتقت األمة إن زاد اإلقبال على الثقافات -  - 

 يلزم،

  .  -كالمها صحيح   -رجاوان   -رجاءان  - : " رجاء " مثىن: اخرت   - 
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مببادئ طاملا استشهد من اجلها آ�ؤ� يف املاضي ، وإذا كانت األمة العربية  التمسك لن يعيد للعرب جمدهم إال -

عن  بعيدين ملا حنن فيه من ابتعاد عن اإلسالم ، ولن ينصر� هللا مادمنا نتيجة اليوم متنافرة يطمع فيها الكل فهذا

 . -�لنصر على أعدائكم مجيعهم تفوزوا فيا عرب اعتصموا حببل هللا.. تلك التعاليم 

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما يلي 

  توكيداً   -
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  بدالً   -

  ممنوعًا من الصرف  -

 مصدرا ً ر�عياً   -

 مصدرين مخاسيني  -

  اسم فاعل  -

 . صْغ من هذا املصدر اسم تفضيل، وصيغة مبالغة مث ضْع ما �تى به يف مجلة  -الفرح -  - 

 . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة..   -ينال التقدير  -يتمّيز يف عمله  -  - 

 . أعرب شباب يف املثالني السابقني..   -حنن شباب مصر حصن العروبة  -باب مصر حنن ش -   -  

املسلم احلق �مر �ملعروف ويـًْنهي عن  -: َضْع مكان الفعل املضارع فيما يلي اسم فاعل ، وحدْد معموله   - 

 . -املنكر

التوكيد �لنون ، ويف الثانية جائز اجعل هذا الفعل يف مجلتني ، حبيث يكون يف األوىل واجب   -تعود -   -  -ز -

 . التوكيد �ا
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فمىت تنظروا إىل تعاليم اإلسالم تر . حيرص اإلسالم على االرتقاء بشأن الفرد اجتماعيا وعقليا وروحيا  -

لتعاليم الرسول الكرمي اليت منها هذا التوجيه  نفسه كل منا ينبغي أن تنصاع ولكييسمو. يؤكد ذلك  ما أعينكم

هللا ، وإذا استعنت فاستعن  فأسأل � غالم ، احفظ هللا حيفظك ، احفظ هللا جتده جتاهك ، وإذا سألت -: ظيم الع

�� .....-  

  أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  أسلوب شرط ، حمددا أجزاءه  -

  جواب شرط مقرت� �لفاء ، مبينا السبب  -

  جواب طلب ، وأعربه مضارعاً وقع  -

  منادى ، وأعربه ، حمددا نوعه  -

  امسا موصوال ، وحدد صلته ، والعائد  -

  مصدرا لر�عي ، وآخر خلماسي ، واذكر فعلهما  -

  مصدرا مؤوال ، وحدد موقعه اإلعرايب  -

 . ممنوعا من الصرف ، مبينا السبب  -
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 : ُصغ مما يلي أساليب شرط جازمة -

 . فراد تؤدى إىل علو شأن اجلماعةاستقامة األ    

  . انتصار احلق مثرة جهود أصحابه    

 . ا�تهدون حيققون التفوق    

 ؟  -جتاهك  - االرتقاء - أين تكشف يف معجمك عن  - 
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البيضاء لقد أبغضت من أجلك بياض القمر ذاته ، فمن  الشعرة أيتها - : يقول املنفلوطي خماطباً شعرة بيضاء 

؟ ال ينفعين معك أن   - يسامرك -  يف أرض ختلو من أنيس املقام َخُلصت إىل رأسي ؟ وكيف طاب لك �فذة أي

، وال أرى لك شبيها فيها سوى تلك احلية اليت  ظال�  أنزعك من مكانك ألنك عائدة إليه ال حمالة أنت أثقل اخلالئق

 . -اً �خواتك غداً ومع ذلك فمرحبًا بك اليوم ، ومرحب. تلج كل جحر فتحسبه بيتها

 . وبني املوقع اإلعرايب ملا بني القوسني. أعرب ما حتته خط   - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  امسي فاعل خمتلفني  -

 امسًا لال النافية للجنس ، وأعربه  -

  مصدرًا مؤوًال ، وبن حمله اإلعرايب  -

  بدالً   -

  امسًا ممدوداً   -

  وعهخربًا لناسخ وبني ن  -

  منادى ، وحدد نوعه  -

  : أكمل الفراغ فيما �يت مبا هو مطلوب بني القوسني -

  -منادى علم مفرد -التزم الصدق ………�   -

  -نعت شبه مجلة -. ………أقيم مهرجان   -

 . اجعل ما حتته خط توكيدًا معنوً� وغّري ما يلزم" الشهيدين روحهما فداًء للوطن  كال قدم"  -
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،  -األمور - يهتدي �ا الشباب كي ال ختتلط عليهم  -قدوة - وكونوا  -الكتاب أيها - قوا هللا يف وطنكمات -

تثريونه ، وعاجلوا   -الذي -  ويضيع منهم الطريق ، وليكن حواركم داعياً للخري ، وابتعدوا عن هذا اجلدل العقيم
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أمتكم ، فاعملوا هلا خملصني وابنوا بالدكم فتكون   -أمل -  مشكالت ا�تمع اليت يئن منها وأنتم � معشر الشباب

 .  -أعظم أكثر تقدماً 

  . أعرب ما بني األقواس  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  منادى وأعربه  -

  مضارعني خمتلفني اإلعراب  -

  حاال وأعربه  -

  مجعا ملؤنث سامل واضبطه وبني سبب الضبط  -

  لفعل �سخ واألخر ملبتدأخربين خمتلفني أحدمها   -

  متييزاً وبني نوعه  -

  بدال وبني نوعه واضبطه  -

  مجلة هلا حمل من اإلعراب ، وأخرى ليس هلا حمل من اإلعراب مع بيان السبب  -

 .ثن االسم السابق وادخله يف مجلة وامجعه مجع مذكر ساملاً يف مجلة أخرى .  -جدوى -  - 

  ؟  -شباب - ىن كلمةكيف تكشف يف معجمك عن مع   - 
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أحياء يدافعون عن وجودهم ، ويزودون عن كيا�م ،  قوم إن القومية العربية فكرة حية أل�ا تعيش يف ضمري -

معتمدين على هذا األساس الروحي الذي يربط بينهم ، ويؤلف قلو�م ومييز أمتهم العربية عن غريها وجيب على 

تنبعث من قلب  اليت العمل على حتقيق هذه الرسالة الكربى  - حراروخصوصاًاأل  -أبناء األمة العربية 

 .  -وجتري يف دماء أبنائها األمة هذه

  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  امسًا مقصوراً وامجعه  -

  بدال ، وبني نوعـه  -

  خربًا لناسخ ، وبني نوعه  -

  و�ـانعتاً مجلة ، وبني منع  -

  فعًال جمرداً وآخر مزيداً   -

  فعًال معتًال مثاًال وآخر أجوفاً   -
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  امساً مشتقاً ، وبني فعلـه  -

  ضمرياً يف حمل رفع وآخر يف حمل جر  -

  فعًال مرفوعاً بعالمة فرعية ، وبني السبب  -

 حـاًال ، وبني نوعـها  -

 .  -ا حكم �نيث الفعل يف هذه اجلملةم -. جتري فكرة القومية العربية يف دماء العرب   - 

 .  - السعادة - وأعرب كلمة  -إن - مكان  -إمنا - ضع. إن السعادة تنبع من النفس اهلادئة  -
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احملمود سلوكه وأن  الضمري صحيحاً وأن يرُىب فيهم استغالالً  إن تقدم بالد� مرهون �ستغالل طاقة الشباب -

ئنا من كنوز مدفونة حتتاج إىل اجلدية يف العمل والبحوث العلمية املتطورة فإذا اتسم إىل ما يف صحرا أعينهم توجه

استغلوا مرحلة  الرواد الشباب بذلك فإ�م حيققون الكثري ومن يع ذلك من الرواد ينل اجلزاء العظيم فيا أيها

 .  -الشباب تسعد أوطانكم

  .أعرب ما فوق اخلط  - 

  : استخرج من القطعة ما �يت  - 

  أسلوب شرط وأعرب فعل الشرط وجوابه  -

 جواب شرط مقرتً� �لفاء وبني السبب  -

  مصدراً صرحياً وبني نوعه  -

  مضارعاً واقعا يف جواب الطلب وأعربه  -

  صيغة مبالغة  -

 مصدرًا مؤوًال وبني حمله اإلعرايب  -

  امسًا ممنوعًا من الصرف وبني السبب  -

 ؟  -طاقة  -املتطورة  -: جم الوسيط عن كيف تكشف يف املع   - 

 : ختري الصحيح مما بني القوسني ملا حتته خط فيما �يت  - 

  -اسم مكان  -اسم زمان   -مصدر ميمي  -: الزعماء  موطن مصر    

  -اسم زمان  - اسم مكان   -مصدر ميمي  -: احلسن  املسلك نريب الشباب على    

 : أجب مبا هو املطلوب  -  

 . أغر �لعمل وحذر من البطالة..   -البطالة  -العمل  -     

 وأعرب ما بعدها  -ال -بني نوع ..   -ال سعادة للبشرية بدون سالم -     
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 . اجعل الفعل املضارع واجب التوكيد وغري ما يلزم..   -يكتب هللا لك النجاح -     
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خيطئون يف توجيه أبنائهم جهًال  آ�ء سعد ، على أن هناكإىل غد أ أبنائهم حيرص اآل�ء على أن �خذوا بيد -

يكشف ميول ابنه ، ويستهدي مبا له من مواهب ، حىت يضع  من اندفاعًاوراء األحالم ، وخري اآل�ء بطبائعهم ، أو

يقوى عليه أو حيمله على مستوى من اجلهد ال تعلو  خطاه على الطريق امليسر له ، دون أن يدفعه يف مسلك ال

 . -راته إليهقد

  . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  ممنوعاً من الصرف ، وأعربه  -

  نعتاً مجلة ، وبني منعو�ا  -

  فعًال معتًال مثاالً   -

  اسم تفضيل  -

  امسًا مقصورًا ، وامجعه  -

  اسم مفعول  -

  خربًا لناسخ ، وبني نوعه  -

  خر يف حمل نصبضمريًا يف حمل رفع وآ  -

  مضارعاً مرفوعاً بعالمة فرعية وآخر بعالمة أصلية  -

  مضارعًا منصو�ً بعالمة فرعية وآخر بعالمة أصلية  -

  مجلة ليس هلا حمل من اإلعراب ، وبني السبب  -

 . عرب عن هذا املعىن �سلوب استثناء.   -من اآل�ء عدد قليل خيطئون يف توجيه أبنائهم -  - 

  . مفعوًال مطلقاً مرة ومفعوًال ألجله مرة ومتييزًا مرة أخرى يف مجل من تعبريك اعتزاز عل كلمةاج  - 
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على االستفادة من وقت فراغه ويعرف العقالء قيمة الوقت  حرصه لعل من أسباب جناح اإلنسان يف هذه احلياة -

نسان منه ، وال حبذا يوم ال يستفيد منه بوقت يستفيد اإل فأكرم غري املستهرتين وال قيمة لوقت يضيع هباء

فترتك عملك ؟ فإذا  غافل اإلنسان فاحرص على وقتك جتِن مثار عملك وإ�ك و�خري عملك إىل الغد ، فهل أنت

 . -الوقت مل تكن كذلك فكن األحرص على انتهاز
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  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  ، وبني نوعه خربًا لفعل �سخ  -

 مضارعاً جمزومًا يف جواب الطلب  -

  مصدرًا قياسياً ، وزنـه  -

 متعجباً منه وأعربه  -

  حمذرًا منه وأعربه  -

 فعًال للذم ، وبني فاعلـه  -

  امساً لال النافية للجنس  -

  اسم تفضيل  -

  نعتًا مجلة  -

  اسم فاعل  -

  فعًال مضارعًا منصو�ً ، وبني السبب  -

  : فيما �يت وموقعها اإلعرايب  - ما - بني نوع  - 

   -ما أشد احتياج اإلنسان إىل التفكري -     

   -هذا ما عناه أحد الفالسفة -     

عرب عن هذا املعىن �سلوبني يف األول واجب التوكيد ويف الثاين ممتنع .  -�وض األمة بشبا�ا األقو�ء -  - 

 . توكيده
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،  اإلنسانية رسالة األد�ن السماوية ومثرة كربى من مثار احلركات الفكرية واإلصالحية اليت مرت �اإن السالم  -

والسالم أخريًا  .. والرببرية فيه �كيد وتثبيت للحق اإلنساين يف البقاء ، وفيه مسو �إلنسانية على مستوى الوحشية

�جحة لتوجيه اجلهود كلها حنو  وسيلة التخريب ، فهوسبيل البناء والتشييد ، سبيل العمل واإلنتاج ال اهلدم و 

املختلفة حنو سالم حقيقي تنعم البشرية يف ظله  القيادات سعادة البشر ورفاهيتهم وعلى األد�ء والعلماء أن يوجهوا

 . -�خلري والعدل والرخاء

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . مصدرًا صناعياً                                           .هتوكيدًا ، وبني نوع   



 

  مذكرة دوت كوم

55 

  . مصدرًا لفعل غري ثالثي                     مصدرًا مؤوالً وحوله إىل مصدر صريح   

  . امساً مقصورًا وثنه  -6                                   .اسم فاعل غري ثالثي    

  .فعًال من األفعال اخلمسة                                     .خربًا لناسخ وبني نوعه   -7

 .نعتاً مجلة وبني موقعه اإلعرايب  -10                              .مضارعًا منصو�ً وأعربه   -9

 : يف األمثلة اآلتية  - كل  - أعرب كلمة  - 

  .وجهت الدولة اجلهود كلها خلدمة الشباب   

  ود كل التوجيه خلدمة الشبابوجهت الدولة اجله   

  وجهت الدولة اجلهود لكل الشباب   

 أذاكر دروسي كل يوم   

   - التاريخ  - السمات  - القيادات - : اكشف يف معجمك عن  - 

  . خمتصاً يف مجلتني من إنشائك  - النا�ني  - واجعل  - النفاق  - ذم  -  

  : ا �يتيف كل مجلة مم  - منطلق  - بني نوع كملة  - 

  . انطلقنا إىل اإلصالح االقتصادي منطلقاً سريعاً    

 . سفح األهرامات منطلق السباق   

  . الصباح منطلق الناس إىل أعماهلم   

 . املريض منطلق به إىل الطبيب   

  أعرب ما حتته خط.   -يف اجلنة  طامعني نصوم رمضان  -  - صادقني نصوم رمضان  -  -  -ز -
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كل إنسان تسلح �لتفكري السليم ، والرأي  مشقة ، يصل إليه بعد  -سبله كثرية -  النجاح مرفأ -

النافذة، وقد خيفق الكثريون يف الوصول إليه ، وال يعزى إخفاقهم إىل نقص يف األموال، إمنا يرجع  والبصرية السديد

س هو الذي يبدأ مث يقف إذا يف الغالب إىل عجز يف العقل ونقص يف اإلدراك ، واإلنسان الناجح لي

 . -الذي يثابر ويصر على الوصول إىل اهلدف إصرار ذوي اإلرادة احلديدية هو العقبات ، إمنا بعض اعرتضته

 . مث بني احملل اإلعرايب ملا بني القوسني. أعرب ما حتته خط   - 

  - مفعوًال مطلقاً ، وبـَنيِّ نوعه   -ل فعًال مبنياً للمجهول ، وعني �ئب الفاع  -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

  . نعتاً مجلة  -فعالً �سخاً ، وحدد خربه   -فاعًال ، عالمة رفعه عالمة فرعية 

 : أكمل الفراغ مبا هو مطلوب بني القوسني  - 

  -مبتدأ مصدر مؤول -. الوطن فخر لنا  .……………  
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  -خرب مجلة فعلية -. ………دخول املنفعة بني األصدقاء    

  -حرف �سخ وامسه -. حمتاجة لالستثمار . ………طاقات أمتنا كثرية    

  - ساهم العلم يف إحداث التقارب بني أقطار العامل - : ابن الفعل للمجهول وغري ما يلزم يف  - 

 . عرب عن هذه اجلملة مستخدمًا كم وأعرب متييزها" . كثري من الطالب يتطلعون إىل التفوق "   -  
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إىل معارك النضال ،  سباقة ، ومل تفرط يف حقوق شعب فلسطني ، فهي العربية صر مصر يف قضا� أمتهامل تق -

لواء احلق والعدل بعد أن اكتوت  رافعة أعالمها خفاقة يف ميادين القتال ، ولكنها تسعى إىل السالم مسعى محيدا ،

نزيف الدماء ، واستعادت أرض سيناء ، وهى  احلرية احلمراء ، فأوقفت بنار احلروب ، وروت بدماء أبنائهاشجرة

   -فليت العرب يدركون طبيعة العصر.اليوم جتدد دعو�ا إىل السالم الشامل العادل 

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

قا وبني نوعه مشت  -امسا حلرف �سخ واضبطه   -فعال مضارعاً جمزومًا ، وأخر مرفوعاً ، مع بيان السبب   -

 . ممنوعًا من الصرف  -مصدرا ميميا وبني فعله   -وأعربه 

 .يف اجلملتني  -ما -  وضح الفرق بني.   -ما قصرت مصر يف حقوق العرب  -ما أعظم مصر  -  - 

 .  -الذي - الشرطية مكان  -من - ضع.  -الذي يكتوي بنار احلرب يسعى إىل حتقيق السالم -  - 
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الذي يتحدث قد ال  املذيع املهتمني مبا يسمعون ، فهذا غري ء فن ومتعة ، وال يعرف متعة اإلصغاءإن اإلصغا -

جيد مصغياً حلديثه واملدرسون حذرون البلهاء الذين ال يصغون ، فسمعاً كالم معلمك واإلصغاء وحسن االستماع 

ما يسمع ، فاإلصغاء حمبب صنعه وما املسجل  الطالب والعلم فمن ينصت يف وعى يستفد أكثر ونعم الفهم ففيهما

 .  -أمجل احرتام املتحدثني �الستماع إليهم

  . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  أسلوب تعجب ، وبني املتعجب منه  -

  أسلوب شرط  -

  صيغة مبالغة ، وبني معموهلا  -

  اسم مفعول عامًال ، وأعرب معموله  -



 

  مذكرة دوت كوم

57 

  فاعل عامًال ، وبني معمولهاسم   -

  أسلوب مدح ، وبني املخصوص  -

  مصدرًا قياسيًا ، وزنه  -

  امسًا ممدودًا ، وبني نوع مهزته  -

  فعًال مرفوعاً بعالمة فرعية ، وبني السبب  -

 . فعًال جامدًا ، وأعربه  -

 . جمرورة �لفتحة مرة و�لكسرة مرة أخرى  -مبادئ - اجعل كلمة  - 

 .وغري ما يلزم  -من -  مكان  -لو - ضع.. يتق هللا ينج من عذابه من  -
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ثروة  مصدر اإلنسانية تعمل على تطور احلياة ، وهو احلضارة إن البرتول ثروة مادية هائلة ، وطاقة لبناء -

العرب  لو استخدمت االستخدام األمثل حلققت لألمة العربية كلها الرخاء واالزدهار ، وقد عرف ملصر عظيمة

 . -التقدم قيمته فشرعوا يوجهونه ليحقق لإلنسانية

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  مصدرًا قياسياً ، وبني فعله  -

 توكيدًا ، وبني نوعه  -

  امسًا ممدودًا ، وبني نوع مهزته  -

  مصدراً صناعياً   -

  أداة شرط غري جازمة  -

 ، وبني نوعـه خربًا لناسخ  -

  فعالً �سخاً ، وبني امسه وخربه  -

 فعًال مضارعاً منصو�ً   -

  اسم تفضيل  -

  ممنوعاً من الصرف ، وبني عالمة إعرابه  -

  فعًال مبنياً   -

 : أعرب ما فوق اخلط فيما �يت  - 
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  حقوقه كاملة املصري أخذ  -

  يكافح من أجل املصري أخذ  -

 . اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعني وغري ما يلزم.   -�ل رضا هللا  -من سعى إىل احلق  - -
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تدخره ، فاألرض تتسع ، والصحراء تزهر  ما يف أن يتحقق هلا أمالً  إن احلياة تتشكل على أرض مصر الثورة -

يظهر وجه �خذ �حلق ، وتعطي العرق ل صحوة ومل يبق من شيء إال أن يصحو الضمري. وتثمر ، والطبيعة جتود 

 .  -الكثري مصر اجلديد، والبد أن يقدم الشعب � وللوطن

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من العبارة السابقة ما �يت  - 

  فعال واجب التأنيث ، مع بيان السبب  -

  خربا مجلة ، وبني نوع اجلملة  -

  فعلني أحدمها منصوب واآلخر جمزوم ، مع بيان عالمة اإلعراب  -

  معرفتني خمتلفتني ، مع بيان نوع كل معرفة  -

 . اجعل هذه العبارة السابقة للمثىن املذكر واجلمع بنوعيه. املواطن الصاحل هو الذي يسعى لرقي بلده   - 

 . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة.   -يرقى مبصر  -يعطي جهده وحياسب ضمريه  - -

 . ابِن الفعل يف هذه اجلملة للمجهول ، واضبط الفعل ، ووضح �ئب الفاعل". يقدم الشعب للوطن الكثري "   - 

 . ، واكتب اجلملة صحيحة  - إن - بـ  -ما -  صل.    إن العاملني على �ضة مصر مكافحون  - 
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ة أمرها وال جيتمع مشلها ما مل تتسلم هي عجل يستقر لقد شاء القدر ملصر أن تكون رائدة األمة العربية فال -

، املصابني بداء التكرب  األحقاد القيادة ، وقد اعرتف القادة بذلك ، ما عدا الناقمني الذين أكلت أكبادهم

سريوا وراء مصر وأخلصوا فنعم الرجال  العرب وإننا ال نسعى لزعامة وإمنا يندبنا القدر للر�دة فيا أيها والعناد

 . -املخلصون

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

  : من القطعة ما يلي استخرج  -

  مستثىن ، وأعربه  -

  خمصوصاً �ملدح ، وأعربه  -
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  مصدرًا قياسيًا وزنه  -

  مضارعاً جمزومًا ، وبني عالمة جزمه  -

  مضارعًا منصو�ً ، وبني أداة نصبه  -

  خربًا لناسخ ، وبني نوعه  -

  ضمريًا يف حمل جر وآخر يف حمل رفع  -

  ضمرياً يف حمل نصب  -

  فعًال معتالً   -

  اسم فاعل لفعل ثالثي  -

  اسم مفعول  -

  -اجعل اجلملة للمثىن املذكر مرة وجلمع اإل�ث مرة أخرى -. العامل املخلص هو األعلى منزلة   - 

  -اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة -. ينال اجلزاء من هللا   -يؤدي اإلنسان ما عليه  -
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ال توافينا يف مواعيدها ،  األمطار ، وما تزال بعيدة عن الكمال ؛ ألن مواسم عمرا اإلنسان الطبيعة أقدم من -

�يت املطر ليبعث فيها احلياة ، وقد يتكاثر املطر ويصبح سيوالً تغرق األرض ،  مدة وعندما يصيب اجلفاف األرض

 .  -اخلطر وعلى اإلنسان أن يبحث عن أحسن ما يفعل ليتجاوز

 . ما فوق اخلط أعرب  - - أ -

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  نعتاً مجلة ، وبني منعو�ا  -

  مصدرا مؤوالً   -

  اسم تفضيل  -

  خربًا حلرف �سخ ، وبني نوعـه  -

  فعًال متعد�ً   -

 فعًال الزماً   -

  خربًا لفعل �سخ ، وبني نوعه  -

  فعًال مضارعًا مرفوعًا وآخر منصو�ً   -

   ، وبني عالمة إعرابهفعال معتالً   -
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 ممنوعًا من الصرف ، وبني السبب  -

  مجلة ال حمل هلا من اإلعراب  -

 . مجلة هلا حمل من اإلعراب ، وبني السبب  -

  . اجعل فعل الشرط مضارعاً وغري ما يلزم..   - من استشار يف أمر فلن يندم -  - 

 . " إ�ك والغش  -النفـاق   -صدق الصدق ال. . " قدر الفعل احملذوف فيما �يت مبينًا حكمه  -

حول املصدر الصريح إىل مصدر مؤول ، مث بني حمله من .   -استطاعت مصر حتريك عملية السالم -   -  

 . اإلعراب

 .  - مدة  -يتجاوز -  كيف تكشف يف معجمك عن كلميت   - 
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حيرصون عليه ويسعون لتحقيقه ، وبعض  للناس كلهم مطلباً  إن احلرية حمببة إىل النفوس ، وهلذا كانت -

يشاء ، وإمنا احلرية تبعات تلقى  ما فهمها ، وخباصة اجلهالء فليست احلرية أن يفعل اإلنسان خيطئون الناس

يف  تقصر ومسئوليات حتمل قبل أن تعطي اإلنسان حقوقاً ، وال يناهلا إال من يعمل جاهدًا ليحافظ عليها فال

 .  -احملافظة على حريتك

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  اسم مفعول ، وبني فعله  -

  حاًال ،وبني نوعـها  -

  مستثىن وأعربه  -

  مصدراً صناعياً   -

  امسًا لناسخ  -

 فعًال ينصب مفعولني ، وبني مفعوليه  -

  فعًال من األفعال اخلمسة وأعربه  -

  فعًال مبنيا للمجهول  -

  �ئب الفاعل  -

 توكيدًا ، وبني نوعه  -

  مصدرًا قياسياً   -
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  مجلة ال حمل هلا من اإلعراب ، وبني السبب  -

اجعل هذه الكلمة يف مجلتني حبيث تكون يف األوىل منصوبة بعالمة إعراب أصلية ويف الثانية منصوبة   -كال -  - 

 . بعالمة فرعية

يف اجلملة السابقة  ال بني نوع.   -حيافظ على ثروات بالده ال يف شخص خري ال �مل ثروات بالدك ألنه ال -  - 

 . ، وأعرب ما بعدها

 . خمصوصًا �ملدح بطريقتني خمتلفتني  - االحتاد -اجعل   -  

 . واجبًا التوكيد �لنون يف مجلة من عندك مث جائزًا يف مجلة أخرى  -حيرر -اجعل الفعل   - 

اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة .   - تبىن شخصيتك وحتقق أملك -  -  -تعمل عمًال شريفاً  -  -  -ز -

 مناسبة وغري ما يلزم

 . يف مجلتني خمتلفتني من إنشائك  -فاز - هات اسم الزمان واسم املكان من الفعل   -  -ح -
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حة غري حقيقية وجهازه العصيب حتت �ثري يسبب القلق فيفر إىل را اإلنسان إن سرعة احلياة تضع -

نوع من الوهم وهم مرهق متناوله واإلنسان احلكيم تصرفه هو األكثر  سوى املهد�ت وليست املهد�ت تناول وهي

دراية �ذا الوهم ، ونعم ما يقدم للناس النصح قبل استعمال هذه األدوية ، وما أعظم املتجنبني هلا فاحلكمة احلكمة 

 . -الوهم والتثبت التثبت عند إقدامك على هذا

  . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  بدالً   -

  مغرى به ، وأعربه  -

  متعجبًا منه ، وأعربه  -

  خربًا مجلة لناسخ ، وأعربه  -

  اسم تفضيل  -

  مستثىن  -

  اسم فاعل عامًال ، وبني معموله  -

  صيغة مبالغة عاملة ، وبني معموهلا  -

  حمل جر وآخر يف حمل رفع ضمرياً يف  -

  فعًال معتًال ، وبني نوعه  -
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  خمصوصاً �ملدح ، وأعربه  -

 . عرب عن هذه اجلملة مستخدماً كم وأعرب متييزها. كثري من الطالب يتطلعون إىل التفوق    - 

  استبدل بكم اخلربية كم االستفهامية واكتب اجلملة صحيحة  - كم من قصور عبث �ا الدهر -  - 

 . احذف حرف اجلر الزائد واكتب اجلملة صحيحة  -ليس العمل املثمر ببعيد عن العلم -   -  

 . أعرب كلمة شك يف اجلملتني  - أحبك وال شك  -أحبك بال شك  -  - 
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إىل غايته  ليصل إىل حتقيق اهلدف ، والتحدي يف موضعه هو الذي يدفع اإلنسان الطريق إن القوى املشروعة هي -

لوال القوة الذاتية ما استطاع إنسان أن حيقق . تنثين لصاحب العزمية القوية  العقبات هي اليت جتعل إلرادةالصلبة، وا

 . -هدفاً ؛ ألنه ال وجود لضعيف أو متخاذل يف جمتمع األقو�ء

  . أعرب ما حتته خط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  اسم مكان ، وبني فعله  -

  مؤوًال وحوله إىل صريحمصدرًا   -

  فعًال جمرداً وآخر مزيداً   -

  نعتاً منصو�ً وآخر جمروراً   -

  امساً لال النافية للجنس ، وبني نوعه  -

  اسم مفعول  -

  ضمرياً يف حمل نصب ، وآخر يف حمل جر  -

  اسم فاعل  -

  خربًا مجلة لناسخ  -

  امسًا مبنياً   -

  مة مقدرة ، وبني السببفعًال مضارعًا مرفوعًا بعال  -

 : فيما �يت  - ما - بني نوع  - 

  . ال يقاس جناحك مبقدار ما جتمعه من مال   

 . ما أعظم جناحك إذا ما قدمت اخلري لإلنسانية    

 . وغري ما يلزم  -إن -مكان   -عسى - ضع . إن خرباء البيئة مدركون شرور الضوضاء  -
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 .  -ضع توكيدًا مناسباً  -هلما يف جمتمع األقو�ء  ال وجود. إن الضعيف واملتخاذل   - 

 . هي ابدأ اجلملة �لضمري.   -هو األعظم شأ�ً  -  - 
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وما  ،إن العائد ميثل الثروة احلقيقية لألمة متثيال دقيقا ،يف كل أمة حبركة العمل فيها ترتبط حركة التقدم والتطور "

 ،مث جدت وكافحت ،قوة بعد مث سكنت إىل الدعة ،سباقة كم من أمة كانتف ،املاليةإال أثر من آ�ر العمل ثرو�ا

  " . وحلقت بغريها من األمم الناهضة ،فتالفت ختلف املاضي

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما �يت  - 

مصدر لفعل   -ه حرفا �سخا وبني نوع خرب   - وبني نوعها ومتييزها " كم "   -مفعوال مطلقا وبني نوعه   -

  . واذكر فعله ،مخاسي

  . يف العبارة السابقة للمثىن" إن " اجعل اسم " . و�خذ �سباب الرقي  ،إن األمة الناهضة قوية"   - 

  يف املعجم الوجيز ؟  -العائد -  أين جتد مادة  - 

 . ، مث ضعه يف مجلة مفيدة  -جدت -هات اسم الفاعل من  -  
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ليعود لنا  الوطن يف الوجود وجيب على اإلنسان أن يضحي �لغايل والنفيس من أجله فما كان هذا الوطن أغلى ما"

 "من أجله شيء رخيصًة ليناَل حريته ولنقدْم كل شبابنا دون أن ندفع �رواحنا وأموالنا وزهرات

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

خربًا   -فعالً مضارعًا جمزوماً   -فعًال مضارعاً مرفوعاً   -فعًال مضارعاً منصو�ً   -مصدرًا مؤوًال   -اسم تفضيل

 . امساً منقوصاً   -امساً جمرورًا مع ذكر السبب   -لفعل �سخ وبني نوعه 

 :مثل ملا �يت  - 

 .خرب حمذوف وجو�ً   -

 .أسلوب قسم  -

 .خرب مقدم وجو�ً   -

 .اسم مفعول عامل يف مجلة مفيدة  -
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إن السالم مطلب حضاري ال ينبع إال من قلوب مؤمنٍة ومشاعر صادقة، ال تعرف املغالطة واملراوغة، وإن مثل "

للحرب  دعاة املؤمنينالصادقني يسدون الطريق أمام دعاة السيطرة وطغاة العامل وما أكثرهم فثمة هؤالء

ساين السالم وطاملا انطلقت الدعوات من اآل�ء فنعم املطلب اإلن. للسالم منتشرون يف أحناء العامل  وأعداء

 "على الرتاث واألمهات و�دت �لسالم إشفاقاً على األرواح وحفاظاً 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .حرفاً �سخاً وبني امسه وخربه ونوع اخلرب  -

 .بعالمة فرعيةفعلني مضارعني مرفوعني أحدمها بعالمة أصلية واآلخر   -

 .اسم جمرور بعالمة فرعية  -

 .مفعوًال ألجله  -

 .اربط اجلملتني السابقتني �داة شرط مناسبة .  - يلقى خرياً   -يسعى إىل اخلري -    - 
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تعين الصدق والبذل واإليثار والتضحية ، فليحرْص كل  احلقيقية أن يتخذ اإلنسان صديقاً له أمر مجيل ، فالصداقة"

الصديق يلَق من صديقه كل ما يصبو إليه ، وجيب على  اختيار على اختيار الصديق احلسن ، فمن ُحيسنْ منا 

 :، وأن يلتقط منه كل خطأ ليعاتبه عليه وصدق الشاعر حيث قال صديقه الصديق أن يراعي ظروف

 إذا كنت يف كل األمور معاتباً صديقك مل تلَق الذي ال تعاتبه

 ذنبًا مرة وجمانبه مقارف فإنهفعش واحدًا أو صل أخاك 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 :السابقة ما �يت: استخرج من القطعة ما يلي   - 

 .فعًال مضارعاً منصوً� وبني عالمة النصب وسببه  -

 .فعًال مضارعاً مرفوعاً بعالمة مقدرة  -

 .فعًال مضارعًا جمزوماً بعالمة أصلية  -

 .ة فرعيةفعًال مضارعاً جمزومًا بعالم  -

 .حرفًا �سخاً وبني امسه وخربه  -

 .فعالً �سخاً وبني امسه وخربه  -

 .ما املوقع اإلعرايب للمصدر املؤول هنا" أن يتخذ"   - 

 .للمجهول ، وأكمل اجلملة مع الضبط  -أهلك -ابن الفعل " أهلك العدو الزرع"   - 
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 .اجلملتني �داة شرط مناسبة واضبط اجلملتني اربط بني". يلقي الفشل  -جيري وراء األوهام "   -  
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�دواته العصبية ، املتجهة إىل  املهيأ ، وسر التوليد يف نضج الذهن التوليد إن سر النبوغ يف األدب ويف غريه هو "

على  الذهين يزيد النابغة العنصر آالت املرصد الفلكي إىل السماء وأجرامها وبذلك كل ا�هول ومعانيه كما تتجه

  " غريه كما يزيد املاس على الزجاج ، واجلوهر على احلجر

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مصدرًا ر�عيًا وحدد وزنه وفعله                       .خربًا حلرف �سخ وبني نوعه      

  . م فاعل وحدد نوعهاس                    .امساً ممدوداً وحدد نوع اهلمزة      

 اسم مفعول وبني فعله مضبوطا �لشكل  -6              .ضمريًا يف حمل جر وبني موقعه     

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة وغري ما يلزم" .يرقى وطنكم "    -" تبذلون اجلهد والعرق "   - 

  . يف ثالث مجل خمتلفة اجعلها اسم مكان واسم زمان ومصدرًا ميمياً " التقى "    - 
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، ولكن الشاعر يبدو كأنه يف أعمار كثرية من عواصفه ، وكأمنا ينطوي  واحد إن اإلنسان من الناس يعيش يف ُعمر "

على الدنيا ، كأمنا هو نبع  احلياة من هذه ليفيض على نفوس خمتلفة جتمع اإلنسانية من أطرافها ، وبذلك ُخلق

  " الناس منه ليزيد كل إنسان معاين وجوده احملدودإنساين لإلحساس يغرتف 

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . امساً مقصورًا وأعربه                             . خربين حلرف �سخ وحدد نوعهما      

  . دد نوعه ووزنهمشتقاً وح              . مصدراً صناعياً واكشف عنه يف املعجم الوجيز      

  . فعًال مبنياً وآخر معر�ً    -6                               . مصدراً وحدد نوعه ووزنه     

  . ضمريًا يف حمل رفع                                                 .مجلة تقع نعتاً    - 7

  . وأعرب الفعل بعد ذلك. ذف الفاء أعرب ما حتته خط مث اح" هللا عنك  فريضى اهتم بواجبك"    - 
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خفي  سر إال كلمة اهلرم ؛ ويف كلتا اللفظتني يكمن املصرية اليت ال يقابلها يف خيال األمة الكلمة هذه. األزهر  " 

لنفس عقلياً لألمة يُنسى مادة اللغة فيها وال يُبقى منها إال مادة ا مريا�ً  من أسرار التاريخ اليت جتعل بعض الكلمات
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 " فهذه الكلمات تعبري عن قيمة األزهر األعظم

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مشتقاً وبني نوعه وموقعه                                    .اسم تفضيل وبني حكمه      

  . حمل نصب وآخر يف حمل جر ضمرياً يف                                .مصدرًا وبني فعله ووزنه      

  . مهزة للقطع وأخرى للوصل مع بيان السبب   -6                        فعًال معر�ً وبني عالمة إعرابه    

  . واضبطهما وأعرب ما بعدها  -إال -  مكان  -غري - ضع" لن يساهم يف رقى األزهر إال املثقفون "    - 

  . غوية للكلمةحدد املادة الل " مريا�ً  "   - 
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اهتمامكم �ألنشطة املدرسية املتنوعة أغراضها املؤكدة  االهتمام عليكم أيها الطالب االهتمام �ملستقبل ، ونعم "

من ممارستها  مواهبه مناهجكم وال طالب يستطيع أن يتخلى عنها ، فكم طالب اكتشفت نتائجها ، فهيمتممة

  . " فوائدها نشطة فما أعظماملمارسة الواعية فاالنضمام إىل أل

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . اسم مفعول عامًال وأعرب معموله                  .اسم فاعل عامل من فعل مخاسي وبني عمله     

  . كم وبني نوعها                           .أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه     

  . مضارعاً منصو�ً وبني عالمة نصبه  -6                                      .وعاً من الصرف ممن    

  . مصدراً                                       .أسلوب مدح وبني الفاعل    - 7

  . زماجعل جواب الشرط مقرت�ً �لفاء وغري ما يل" . من ميارس األنشطة املدرسية يستفد منها "    - 

  . " اجعل هذا الفعل واجب التوكيد �لنون يف مجلة وممتنع التوكيد يف أخرى وجائز التوكيد يف �لثة" يتخلى "    - 

  . وأعربـها  -إال -  مكان  -غري - ضع  -ال يسرتيح العامل إال �داء عمله -    -  

   -يح إال بعد أداء عملهفما كان اإلنسان ليسرت . لتؤد عملك ولتسرتيح من التفكري فيه  -    - 

  . فيما بني القوسني فبني نوعه ، وأعرب الكلمة اليت بعده  -الالم - تكرر حرف
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حامية  �راً  ، مستطرية يف أرجائها استطارة الشرر يضرم يف كل جهة العربية ال ريب يف أن النهضة واقعة يف األقطار "

 ريب يف أن الشرق قد تفلَّت من أوهام السياسة وخرافا�ا وابتعد امللتهب وال لعنصره ويستمد من كل ما يتصل به
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 . " يف استعادة املاضي القدمي رغبة عن الغرب

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مشتقاً وحدد نوعه ووزنه                                   .خربًا حلرف �سخ وحدد نوعه      

  . النافية للجنس وبني حكمه  - ال -امساً لـ                                        .رًا وبني نوعه وفعله مصد     

  . فعًال مبنياً وآخر معر�ً وبني نوع كل منهما   -6                                       .امساً منقوصاً وأعربه     

  . مجلة و�لفتحة يف مجلة أخرى من إنشائكاجعلها جمرورة �لكسرة يف  " أفضل "   - 

  . واكتب اجلملة صحيحة  -سوف -احذف " إن �تموا بعملكم فسوف حتققون النجاح "    - 

  . اكشف عن الكلمة يف معجمك " جهة "   - 
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اية ، ومن يعمل غ أمسى بعيدًا ما دام الكفاح الدائب عنوان ا�اهدين ، واجلهاد يف سبيل احلق األمل لن يذهب "

على إيصال اجلهاد حبب احلياة فهو مهيب جانبه ، واخلالدون يف دنيا احلياة كتبوا خلودهم مبداد كفاحهم الوطين 

 " العظماء مصر االقتداء �ولئك شباب الذي آمنوا به فعلينا

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

 مصدراً مخاسياً وآخر ر�عيًا مث اذكر فعليهما                              .املنع  ممنوعاً من الصرف وبني سبب     

.  

  . اسم تفضيل وبني حكمه                                               .اسم فاعل واذكر فعله      

 . جواب شرط مقرتن �لفاء مع بيان السبب    

  .  -جهاد املكافحني -مث تعجب من  خمصوصاً �ملدح  - األمل -  اجعل   - 

  ؟  -أمسى -  كيف تكشف يف معجمك عن    - 
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عن دينهم ، التطور العلمي السريع خطاه جعل العامل الهثاً سريه حلاقا  بعيدين أضحى معظم بنينا "

اهل ومزالق ، وفيه تقدم دينكم ال تغرنكم احلياة الدنيا ، فمع خطى التطور جم العصر ، فيا أيهااألبناء منجزات �خر

  ." بني دينكم ودنياكم ُيكتب لكم الفوز وُتسجَّلوا يف العال من صناع التاريخ فامجعوا وخري

 . أعرب ما حتته خط  - 
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  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . اسم تفضيل وبني حكمه                            .ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع      

  . مضارعاً جمزوماً وبني سبب اجلزم                             .درًا لفعل مخاسي ، واذكر فعله مص     

  . امسًا مقصوراً وثنه يف مجلة   -6                                   .اسم مفعول واضبط فعله     

  . وأعرب ما بعدها  - كم -بني نوع " كم عامل أفاد البشرية "    - 

  . وأعرب ما بعدها  -من -بني نوع " ما من شاب إال جتذبه الدنيا  "   - 

  يف القاموس احمليط ؟  -الدنيا - كيف تكشف عن     -  
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مصر الذين صرفوا جهودهم إلعالء شأن مصر العظيمة  بنو حضارات العامل ، ففيها ترىب عليا احلضارة املصرية "

املراتب يف خمتلف ا�االت ، فما أعظم هذا الشعب املكافح ، فعليكم حيتلون أكرب  نراهم مكانتها ، فأصبحنا

  . " تفعلون شباب النيل أن حتذوا حذوهم فنعم ما

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . خمتصاً وأعربه                                          .مشتقاً عامالً وبني معموله  

  . اسم تفضيل                               .عجب وأعرب املتعجب منه أسلوب ت 

 . أسلوب مدح وبني فاعله                                   .مجلة هلا حمل من اإلعراب     

  . خرباً لناسخ وبني نوعه                                                .ممنوعاً من الصرف           

  . اجعلها خمصوصاً �ملدح يف ملة من إنشائك" احلضارة املصرية "    - 

  . أجعلها خمتصًا يف مجلة من تعبريك" بنو مصر "    - 

  اجعل جواب الشرط مقرت�ً �لفاء" من يصرف جهده إلعالن شأن مصر نره يف أعلى املراتب "     -  

  ؟  -يصل   -جمراه  -كيف تكشف عن معىن     - 

 : مما �يت واكتب اجلملة صحيحة  -سوف -  احذف  -  -ز -

  . وهللا لسوف حنمى النيل     

  . من يعرف النيل فسوف حيافظون عليه     
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حتث على مكارم األخالق والتعامل اإلنساين املتحضر سلوكه حىت ال يهوى  املنزلة كتابنا العظيم وكتب هللا "

منتهجاً سليمًا بعيدًا عن  الدين  الدمار سريعاً ، فأكرم بقوم ينتهجونبه ومبجتمعه إىل تودي اإلنسان يف مزالق خطرية

  " العنصرية والتعصب األعمى من أجل أن نسمو مبجتمعاتنا

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . ريح يف مجلةمصدرًا مؤوالً وحوله إىل ص                         . مصدرًا ميميًا وآخر صناعيًا      

  . �ئباً عن املفعول املطلق وبني نوعه              . ممنوعاً من الصرف جمروراً �لكسرة      

  . اسم فاعل عامًال وأعرب معموله   -6                 . حرف جر زائد وأعرب ما بعده     

  . وغري ما يلزم اربط �داة شرط جازمة" . يزداد دخله "    -" شخص يرتقى عمله "    - 

  . خربية وغري ما يلزم  -كم -اجعل " كم كتا�ً يف القاعة ؟ "    - 

  ؟  -تودي -يف أي مادة معجمية يف القاموس احمليط تكشف عن كلمة     -  
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التعبري األديب من  عناصر القصص كعنصر أساسي من وجود يف األدب العريب طائفة من املصطلحات تؤكد "

الذي نعيش فيه ، وقد نوعت اللغة العربية يف أشكال السرد واألخبار منذ القدم ؛ ولذلك  إىل هذاالعصر اجلاهلية

 " األديب الرتاث تشري إىل مكانة القصص من احلياة العربية وخباصة فنحن جند جمموعة من املصطلحا�ليت

  . أعرب ما حتته خط  -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . مصدرًا صناعياً                                                .خراً وجو�ً مبتدأ مؤ      

  . مجلة ال حنل هلا من اإلعراب وبني السبب          .امساً مبنياً وبني نوعه ، وفعًال مبنياً وبني عالمة بنائه      

  . لة يف حمل رفعمج   -6                  .اسم مفعول مث اكتب فعله مضبوطاً �لشكل     

  . اجعله مؤكدًا �لنون يف مجلة مث غري ما يلزم" ُكْن "    - 

  . االستفهامية خربية وغري ما يلزم  -كم -اجعل " كم أديباً كتب قصة �رخيية ؟ "    - 

  . جمرورة �لفتحة يف مجلتها  -عناصر - اجعل كلمة " القصة عنصر أساسي من عناصر التعبري األديب "     -  
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ذاتية مالزمة هلا ؛ فقد   صلة من ظواهر الثقافة اإلنسانية وصلتها �لتاريخ االجتماعي و�حلضارة ظاهرة الفلسفة "

احلياة يف عصر الفيلسوف ، غري أنه يضرب ببصره إىل األمام فيحاول  ظروف كانت ومازالت تعكس
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  " ا�تمع كما يريده أن يكونالطريق إىل املستقبل ، وأن خيلق صورة جديدة متثل  يرسم أن

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . اسم زمان مث بني فعله  -   2                         .اسم فاعل عامًال وبني معموله   -  1

  . ملصدر صريح مصدرًا مؤوًال مث حوله  -   4                  .ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع   -  3

  . مجلة يف حمل نصب وأخرى يف حمل رفع  -  6                       .التامة وأخرى الناقصة " كان  "  -  5

 بني سبب نصب ما حتته خط فيما سبق " كثرياً  حنن نقدر الفالسفة تقديراً  "  -  " كثرياً  حنن نقدر الفالسفة"    - 

.  

  ؟  - صلة - كلمة كيف تكشف يف معجمك عن معىن      - 
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وطنه ،  شأن إخوانه ويسعى كل منهم مسعى محيدًا حىت يرفع مع بطبعه ؛ ألنه يعيش يف جمتمع وطين املصري "

  " يف حياتك الوطنية فالوطنية خلق محيد تسعد وأينما يوجد يثبت جدارته ، فيا بين أخلص لوطنك

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : لياستخرج من القطعة ما ي  - 

  مصدرًا ميميًا وآخر صناعياً                           .مضارعاً جمزوماً بعالمة أصلية     

 . أسلوب إغراء                             .أسلوب شرط وبني أجزاءه   -  3

  مصدراً   -6                                         .خربًا لناسخ   -  5

  . منادى وبني نوعه                                               .فعًال مبنيًا   -  7

، مث اجعل جواب الشرط واجب االقرتان �لفاء واكتب " أينما يوجد يثبت جدارته"  :بني أجزاء الشرط يف   - 

  اجلملة صحيحة

  . وأعرب ما بعدها يف العبارة مرتني بني نوعها" ال " وردت " ال �مل عملك فإنه ال قيمة ملهمل "    - 

 . وأعر�ا وما بعدها" إال " بدًال من " غري " ضع " ال يهتم �لعلم إال املثقفون     -  

 . أكمل وأعرب………… و ………… ذاكرت النصوص خال "    - 
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املخالفني واستباحة  القتال إن أصحاب السلطان ألقوا يف روع أتباعهم أن الدعوة إىل اإلسالم ال تعىن شيئاً غري "

كثريًا  الوهم أن يؤكدوا هذا كله من احملاربني واملساملني ، وجاء املبشرون بعد القرن السابع عشر ؛ فجعلوا مههم
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وأن يبالغوا يف إظهار الفرق بني دعوة التبشري ودعوة اجلهاد كما فهموه وتوارثوا فهمه منذ سنني ، فلما ابتدأ 

خرجوا للجهاد السلمي ، ومل حيملوا السيف وال هم يعلمون بينهم وبني  أ�م أعلنوا ا�اهدون احملدثون دعو�م

  " … الوثنيني موضعاً للخالف يصعب التفاهم عليه �ملودة واحلب واإلقناع

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . مجلة هلا حمل من اإلعراب  -  2                               .مصدرًا لفعل مخاسي وآخر لفعل ر�عي   -  1

 فعًال مضارعًا منصو�ً وآخر جمزوماً   -   4       .ضمريًا يف حمل رفع وآخر يف حمل نصب و�لثًا يف حمل جر   -  3

.  

  . �ئبًا عن املفعول املطلق  -   6                        .اسم فاعل عامًال وبني سبب إعمال عمل فعله   -  5

 -أعرب كلمة " نعم عمًال اجلهاد السلمي "   -   "أروع �جلهاد السلمي "   -   "أروع اجلاد السلمي  ما:    - 

 .  -اجلهاد

  . يف مجلة حبيث تكون جمرورة �لفتحة  -مفاهيم - ضع كلمة   - 

  . يف اجلملة السابقة توكيدًا وغري ما يلزم  - كال - اجعل" إن كال األسلوبني حمبو�ن "     -  

  ؟  -استجابة - كيف تكشف يف معجمك عن معىن كلمة    - 
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لعصر الرفاهية ومنطلقًا  مبدأ �تباعهم سياسة اإلصالح االقتصادي الذي أصبح الرخاء املصريون على موعد مع "

للمخرج من أزمتها االقتصادية ،  جاهدة إىل خطوات �بتة على طريق االستقرار ، ومن أجل ذلك تسعى مصر

 " مشروع ملخطط دقيق كل ت األسبقية للمشروعات اإلنتاجية وأخضعتفجعل

  . أعرب ما حتته خط  -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . امساً مفعول                                                      .   مصدرًا صناعياً     

 . مصدرًا ميميًا وبني وزنه                                                        اسم زمان وزنه    

 . مصدراً   -6                                                    .امسًا ممدودًا   -  5

  . نعتًا وبني نوعه                                                         .خرباً لناسخ   -  7

 ؟" الرفاهية " كلمة كيف تكشف يف املعجم الوجيز عن      - 
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 .هات منها اسم مفعول عامل يف مجلة" سعى "   -
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لنبتسم ؛ ففي أخالق أد�ئنا ما يدعو إىل االبتسام ، : "   -طه حسني -من كتاب حديث األربعاء يقول الدكتور 

على عال�ا ميأل يف أخالقهم  فالنظر ولنغتبط ؛ ففي أخالقهم ما يدعو إىل االغتباط ، ولنرَض على كل حال ؛

مجيعاًمسرفني يف االعتداد �نفسهم ، وهم ليسوا مجيعاً مسرفني يف االرتفاع على  واطمئنا�ً ، فهم ليسوا رضا القلوب

يف  يبسطو�ا النقد والتعايل على النقاد ، وهم ليسوا مجيعًا ضيقي الصدر ، وال سيئي اخللق ، وال طوال األلسنة

  " سطوها �لشكر ومحد احملامد والثناءالناس �لشر حني ينبغي أن يب

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

امساً مقصورًا واجعله مثىن يف مجلة من                                 .فعًال مضارعاً جمزوماً وآخر منصوً�   -  1

  . عندك

اسم فاعل عامًال ، وبني سبب إعماله عمل                         .مجلة يف حمل جر ، وأخرى يف حمل نصب   -  3

  . فعله

  . فعًال معتًال وبني نوعه  -  5

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط مناسبة وغري ما يلزم" . ينال الرضي "   -  "يرضى �لقضاء "    - 

اذكر نوع كل واحدة . ث مرات يف العبارة ثال  -الواو -وردت " يدعو مدعو االبتسام الناس فيعبسون "    - 

  منهم

  . يف مجلة حبيث تكون جمرورة �لفتحة  -حمامد -ضع كلمة     -  

  .  -الثناء - كيف تكشف يف معجمك عن معىن كلمة     - 
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ا حركتها ، فم تعوق اليت القيود مصر� اليوم حتتاج من أبنائها إىل وقفة مع النفس يف كل مواقع العمل ، كي تفك "

خريها كثرية فالعمل واجلد الستغالل  مصادر ومصر عوائق نبذل اجلهد كي يزيد اإلنتاج بدون أعظم وقوفنامجيعاً 

 عمل أبنائها وإننا أبناء مصر مكلفون بذلك ، فإن تتكاتف جهود� فسوف بعم الرخاء إتقا�ً  ، فنعم املصادر هذه

"  

  . " املصادر  -   عوائق" وجر " إتقان   -  مجيعاً " ونصب " تعوق   -  مصادر" ما سبب رفع   - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 
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 . أسلوب شرط وبني أجزاؤه                                      .أسلوب مدح وعني أجزاءه     

 . خربًا لناسخ                            .أسلوب اختصاص وأعرب املختص     

  . متعجباً منه وأعربه  -6                                            .مضارعاً منصوً�    

  . مصدراً                                            .ممنوعاً من الصرف   -  7

 . فعًال مبنياً   - 10                                              .امسًا ممدودًا   -  9

  0يف اجلملتني مع بيان السبب " وقوفنا " أعرب كلمة  " بوقوفنا أعظم  -  وقوفنا فما أعظم"    - 

  . اجعل الفعل واجب التوكيد �لنون مرة وجائز التوكيد �ا مرة أخرى مع بيان السبب " تتكاتف "   - 

- 110 -  

؛ ألنه  بصاراإل يف املعرفة ، والدليل على ذلك اللذة اليت تنشأ عن اإلحساس خصوصاً  يرغبون الناس بطبعهم "

لكن اإلحساس وإن كان أساس املعرفة فإنه ال . أكرب من املعرفة  قدراً  األقدر على جعلنا حنصل

  " احلقيقي ، والفلسفة هي العلم ببعض األسباب وبعض املبادئ العلم يكون

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . مصدرًا ر�عياً وزنه وفعله  -  2                                              .خربًا لفعل �سخ وحدد نوعه   -  1

ممنوعاً من الصرف وبني   -  4                                                   .اسم تفضيل وبني حكمه   -  3

  . سبب املنع

  . مضارعًا معرً� بعالمة فرعية  -  6           .ضمرياً يف حمل مصب وآخر يف حمل رفع و�لثاً يف حمل جر   -  5

  . واكتب اجلملة صحيحة  -ما -احذف " إمنا يرفع شأن األمة العلماء املخلصون "    - 

   -احلقيقي  -  اللذة -اكشف يف قاموسك عن    - 
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ه واالجتاه إىل الصحراء ، وسوف إال سواعد أبنائ التقدم احملمودة نتائجه ، وال حيقق الشباب إن تقدم الوطن جبهد "

، وإذا أدى كل مواطن واجبه فإنه حيقق الكثري لوطنه ، فيا  املتطورة العلمية البحو�ت يساعدهم على ذلك

  0أدوا واجبكم تفز بالدكم واجتهوا إىل اجلدية يف العمل  الشباب أيها

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . جواب شرط مقرتً� �لفاء مع بيان السبب                                          ول ووضح معمولهاسم مفع    
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 . مصدرًا صناعياً                                                 مضارعا جائز اجلزم    

  مجلة.لناسخ خربًا   -6                                          .ممنوعاً من الصرف   -  5

  مصدراً صرحيا وآخر صناعيا                                                               .بدًال   -  7

  . ضمريًا يف حمل نصب ، وآخر يف حمل جر  -  9

 . واضبطها ووضح سبب الضبط" إال " مكان " غري " يف العبارة استثناء ضع    - 

 ؟  -األبناء  -اجتهوا  -   الشباب -  ما املادة اللغوية لـ   - 
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إن االنتصار على مآسي اليوم ، وحتقيق آمال الغد ، إمنا يتحقق �جلد ال �هلزل ، و�لبناء ال �هلدم ، و�لعمل  "

وما خلق هللا الناس إال ليعملوا  العمل ، وإن اإلميان احلق ما وقر يف القلب وصدقه اهلادئ ال �لصراخاملدوي

  "أن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً   -أيها اإلنسان   -  فريضة على كل إنسان واعلم العمل افهذ

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . مجلة ال حمل هلا من اإلعراب مع بيان السبب                                .خربًا حلرف �سخ وبني نوعه   -  1

  . مصدراً وحدد نوعه وفعله                            .مجلة هلا حمل مع بيان موقعها   -  3

  . امسًا ممدودًا وبني نوع اهلمزة  -6                    .فعًال مبنياً وآخر معر�ً وحدد نوعهما   -  5

  . جازمة وغري ما يلزماربط بني اجلملتني �داة شرط " تنالون رضا هللا "   -   "تؤدون واجبكم "    - 

  . اجعلها جمرورة �لفتحة يف مجلة من إنشائك" الفرائض "    - 
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العلم نور وقد خلق هللا النور كشافا مبصرا ، وجعل العلم مثله واضحا للخري فليس كمثل العلم سالح يف  -

العلم ؛ ألن أخوف ما  نور ءولذلك حتاول كل حكومة مستبدة إطفا. القضاء على التخلف واالستبداد كليهما

الناس حقيقة أن احلرية أفضل من احلياة ، فما جاء البشرية من نيب إال دعا  يعرف من العلم أن املستبدون خيافه

 . -" من عباده العلماء إمنا خيشىا�:" والقرآن يقول . للعلم ابتغاء الوصول لعظمة هللا 

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : ة ما يلياستخرج من القطع  - 
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 توكيدًا ، وحدد املؤكد  -مشتقاً ، وبني نوعه   -مفعوًال ألجله   -فعال ينصب مفعولني ، وحددمها   -

 .اجعل الفعل جوا� لقسم مؤكدا �لنون" . يعرف الناس حقيقة احلرية "   - 

 ؟" من "ما نوع " من يتعلم خيدم نفسه ووطنه "   -" نكرم الدولة من يتعلم "   - 

 . ابن الفعل للمجهول ، واضبط �ئب الفاعل.  -�رك الشعب املسامل خطوات الدعاة إىل السالم -   -  

 ؟" استبد " كيف تكشف يف املعجم عن    - 
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وفضائل أبطاهلا ، ومل يكن  هالل قرون ظل فيها الشعب العريب يتغىن حبفظ أحداث سرية بين ستة انقضت "

وأنبل يرتبط برأي الفرد يف  أعظم رد السمر أو الرتفيه أوتسلية الفراغ وإمنا كان حلافزبتلك السرية � االحتفال هذا

 " . نفسه ويف أمته

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . اسم تفضيل وبني حكمه  -  2                                  .خربًا لفعل �سخ وبني نوعه   -  1

  . نعتًا مجلة وبني حمله  -  4                                   .رًا مخاسياً وحدد وزنه مص  -  3

  . امساً جمروراً �لفتحة مع بيان السبب  -  5

  . اجعلها متعجبًا منه يف مجلة وخمتصاً يف مجلة أخرى وأعر�ا يف احلالتني" املصريون "    - 

  ؟  -بين -كيف كشف يف املعجم عن كلمة     - 
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تـهدد أمن الوطن وما كانت أجهزة األمن لتغفل عن هؤالء  إرهابية يف اآلونة األخرية عن خمططات الكشف مت "

الشرطة يف تضييق اخلناق عليهم ، فبئس عمال  رجال مع الشعب اإلرهابيني بل تعقبتهم يف كل موقع واشرتك

 " فالدين منه براء وما أقبح اإلرهاب. اإلرهاب 

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

 0مضارعًا منصو�ً وآخر مرفوعاً مع ذكر السبب                                      .اسم مكان واذكر فعله     

  . متعجباً منه وأعربه                                   .أسلوب للذم وبني فاعله     

  . بدًال وبني نوعه  -6                               . فعله اسم مفعول وبني  -  5

  . مصدراً                                               .خربًا لناسخ   -  7



 

  مذكرة دوت كوم

76 

  . متييزاً   -

اربط بني اجلملتني ، مث اجعل جواب الشرط مقرت�ً " . ينال أقصى العقاب " ، " يسعى لتخريب البالد "   - 

 �لفاء
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يف الكالم ألنه متصل �حلس والشعور واخليال  الفن من النثر وأنه أول مظاهر عهداً  حنن نعرف أن الشعر أقدم "

يوشك أن يشبه انبعاث  انبعا�ً  امللكا�ليت تكاد تنشا مع الفرد واجلماعة فهو ينبعث إذن عن احلياة اإلنسانية وهذه

  " الضوء عن الشمس والعطر عن الزهرة

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . خرباً حلرف �سخ وبني نوعه  -   2                      -أن -فعًال للمقاربة وبني حكم اقرتان خربه بـ   -  1

  . اسم فاعل وزنه  -  4                                         .اسم تفضيل وبني حكمه   -  3

  . مصدرًا وحدد نوعه ووزنه  -  6                     .اً يف حمل نصب وآخر يف حمل رفع ضمري   -  5

  . خمصوصاً �ملدح يف مجلة ، مث أعرب املخصوص" املصريني " اجعل    - 

  . اجعلها جمرورة �لكسرة مرة و�لفتحة مرة أخرى يف مجلتني خمتلفتني" الضعفاء "    - 
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فيه ال ختافوا معرتكاً ،  وسيلتكم كربى يف النهضة الوطنية ، والتفوق هو مسئولية إن عليكم : األبناء أيها "

�ألخالق تبلغوا منتهى آمالكم فمىت اتسمتم بـها فأنتم املفلحون وال تتجاهلوا واجبكم فتتأخروا عن األمم  ومتسكوا

  " األخرى فيطمع فيكم عدوكم وكيفما تكونوا يعاملكم اآلخرون

 . عرب ما حتته خطأ  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  مضارعًا جمزوماً يف جواب الطلب                                      .مصدرًا ميمياً وآخر صناعياً     

 . جواب شرط مقرت�ً �لفاء مع بيان السبب                               .مضارعاً منصوً� بعد فاء السببية     

  . ضمريًا يف حمل رفع  -6                                               .امساً مقصورًا   -  5

  . مصدراً   -  7

 . أعرب ما بني القوسني… على الغيب   -ليطلعكم - كان هللا  -ما -  و   - 
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التدوين وكان طبيعياً أن  صرع العامة لنقل الشعر من جيل إىل جيل حىت جاء الوسيلة هي كانت رواية الشعر "

ميتاز �ا كل منهم  اليت وأصبح الرواة طبقات وفق حدود الثقة واملعرفة. تتفاوت حدود أمانة الرواة فيما ينقلون 

  " وعلم حكمة فالراوي جيب أن يكون ذا

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مصدرًا لفعل ر�عي وحدد وزنه  -  2                  .كسرة خربًا لفعل �سخ وعالمة نصبه ال  -  1

 . امساً من األمساء اخلمسة وأعربه  -   4                                    .اسم فاعل وحدد فعله   -  3

ر يف حمل ضمريين أحدمها يف حمل جر واآلخ  -   6                              .مصدرًا مؤوًال وبني موقعه   -  5

  . رفع

هناك "   -" وهللا إن العلم نور "   -  "عد� من الرحلة وحنن سعداء "  -" ال تنه عن خلق و�تى مثله"    - 

  . يف اجلمل السابقة الواو بني نوع" فرق بني اخلري والشر

رب ما فوق اخلط يف كل بني نوع األسلوبني السابقني وأع" القراءة أعظم اهلوا�ت"   -  "ما أعظم القراءة "   - 

  . مجلة
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قومه إىل كل  هاد�ً  حيث كان كل منهم األنبياء إىل اإلفادة من سري  -أبناء العصر احلديث   -ما أحوجنا حنن  "

من ينابيعها األخالق الفاضلة اليت ضرب �ا أروع  ينهلوا خري وما كان ليكتم شيئاً من اهلداية عن أمته حىت

ن هللا أن يدخلوا مدخل صدق فلنتمسك مبا جاءوا به من قيم ومبادئ ولنعلم �نه ال خري يف جمتمع م راجني األمثال

ضل طريقه عن القدوة الصاحلة فيا شباب األمة العمل الصاحل فمن يتمسك به فله السعادة يف الدنيا واآلخرة وال 

 " اخلاسرون ينأى عنه إال

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : ما يلي استخرج من القطعة  -

  . مبتدأ مؤخر  -   2                                      .منادى وبني نوعه   -  1

  . اسم فاعل عامل وبني معموله وأعربه  -  4                       .مضارعًا منصو�ً بعد الم اجلحود   -  3

  . اسم تفضيل وبني حكم مطابقته  -   6                                         .امسًا مقصورًا   -  5
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  . امساً لـ ال النافية للجنس وأعربه  -   8                                          .مجلة تقع نعتاً   -  7

  . جواب شرط مقرتً� �لفاء وبني السبب  -   10                                  .ممنوعاً من الصرف   -  9

  . اجعل الفعل واجب التوكيد �لنون" بادئ اإلنسانية تتحقق امل"    - 

" اهلواء يدخل افتح النافذة"   -   "اهلواء  فيدخل افتح النافذة"   -   "اهلواء  فيدخل أنت تفتح النافذة"   - 

 .أعرب ما حتته خط
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صر البشرى املصري كمَّاً �رخيية ، وساعدت عليه عوامل جغرافية ، ولعب العن ظروف ملصر دور قيادي أملته "

رائدًا يف محاية الرتاث احلضاري للمنطقة والتعبري عن التزاوج بني العروبة واإلسالم ، بل إن البعثات  دوراً  وكيفاً 

هلذا الدور احليوي حيث قام املعلم املصري برتبية أجيال  تلبية التعليمية املصرية قد سعت إىل عدد من الدول العربية

  " العربية قبل أن يشيع ثراء البرتول أو يلمع بريق د�نريهمن أبناء أمته 

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مبتدأ مؤخرًا وبني حكم �خريه  -   2                      .ممنوعاً من الصرف وبني سبب منعه   -  1

  . فعًال مبنياً وبني عالمة البناء  -  4                        .خربًا مجلة وبني حمله من اإلعراب   -  3

  . مصدرًا وبني نوعه  -   6                                            .بدًال وبني نوعه   -  5

  . ممنوعاً من الصرف  -  7

  . ما حتته خطبني نوع األسلوب يف اجلملتني مث أعرب " دور  أعظم مصر هلا"   -   "دور مصر  أعظم ما"    - 
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من مواضع احلياة  موضع لك فالتاريخ زاخر بكثري من املصلحني املعروفة آ�رهم يف كل �فعة قراءتك التاريخ "

يبعث فينا االعتزاز �ملاضي فليكن لنا منه ذخرية  �ريخ ألواً�شىت من اخلري واملعرفة ولنا أمة العرب حيث تركوا

نعم ما قام به : وهو املضياع مستقبله وإمنا تقول ! ما أعظم املاضي : يقولن أحد�  ألجماد احلاضر واملستقبل وال

  " الصمود والفضائل وحيثما تعملوا فلن يضيع هللا جهودكم: األوائل األجماد اخلالدة فيا أبنائي 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مضارعاً مؤكدًا �لنون وبني حكم توكيده  -  2                                       .اسم مكان وزنه  -  1

  . مضارعاً جمزوماً وبني عالمة اجلزم  -   4                  .أسلوب إغراء وأعرب املغرى به   -  3
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  . جواب شرط مقرتن �لفاء وبني السبب  -   6               .أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه   -  5

  . أسلوب مدح وبني املخصوص �ملدح وأعربه  -   8            .ضمريًا يف حمل رفع وآخر يف حمل جر   -  7

  . اسم مفعول وأعرب معموله  - 10                    .صيغة مبالغة وأعرب معموهلا   -  9

  . مصدراً وبني نوعه    1                  .ممنوعاً من الصرف وبني السبب   -  11

مث اضبط   -إال -مكان   -غري -مث ضع " املخلصون " أعرب " املخلصون ال يقرأ التاريخ ويتأمله إال"   - 

  األداة ىن

- 12   

ال ينبغي أن يغيب عن األذهان إن اإلسالم بوصفه دين هللا احلق ال خيشى عليه من أية تيارات فكرية مناوئة أ�َّ   "

من أتباعه من يستطيع فهمه فهماً سليمًا ، وإدراك  الدين د هذامصدرهاوشأ�ا وقو�ا ، طاملا وج كان

�ا ، وعندئذ فسوف يتضح أنه ال توجد هناك تيارات فكرية ميكن أن تتحدى اإلسالم بل اإلسالم  واعياً  أهدافه

  " نفسه هو الذي يتحداها

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . مجلة يف حمل رفع وأخرى ال حمل هلا من اإلعراب  -  2                         . أعربه مصدرًا مؤوالً مث  -  1

  . بدالً وبني نوعه مث اضبطه �لشكل  -  4                                .توكيدًا وبني نوعه   -  3

 -أعرب كلمة" الطالبتني �جحتان  اكلت "  -  " �جحة كلتامها الطالبتان" - " الطالبتان كلتامها �جحتان"    - 

 . -كلتا

بني حكم توكيد الفعل �لنون يف "أبدئن العمل أيتها الطالبة"   -  "لتبدأن العمل اآلن أيتها الطالبة "    - 

  .اجلملتني

  ؟  -يتضح -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن معىن كلمة    -  
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النفس والنفيس يف سبيلها حىت  �ذلون وأننا أبناء مصر مجيعهم إن حب مصر ميأل قلوب املصريني "

الدين يف أعناقنا حنوها فكم هي سخية يف عطائها املصريني اخلري ونعم ما تقوم به الوفاء وما كان املصريون  بعض نرد

صرا يف والسؤدد فليجعل كل منا مسعاه حنو الوطنية الصادقة فال مق العزة ليقصروا يف الوصول �ا إىل أعظم درجات

 " واجبه حمرتم وإ�كم والتكاسل

 . أعرب ما حتته خط  - 
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 : استخرج من القطعة ما يلي  -

  .مضارعاً منصوً� وبني األداة  -  2                         .اسم فاعل وبني معموليه   -  1

  . ناعياً مصدرًا ميمياً وآخر ص  -   4                   .اسم تفضيل وبني حكم مطابقته   -  3

  . امساً لـ ال النافية للجنس وأعربه  -   6                 .أسلوب مدح وبني فاعله وأعربه   -  5

  . أسلوب اختصاص وبني املختص وأعربه  -  8                                           .مصدرًا   -  7

  . امساً ممدوداً   -  10                            .ممنوعاً من الصرف   -  9

اجعل هذا االسم يف ثالث مجل يكون يف األوىل متعجباً منه ويف الثانية مغرى به ويف الثالثة خمصوصاً "العلم"  - 

  . �ملدح

اجعل اجلملة السابقة جواً� لطلب مرة وجوا�ً للشرط مقرت�ً �لفاء مع ضبط الفعل يف كل " جتدون جزاءكم "    - 

  . حالة
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، واليت ال  الوطنية كثرية تقف يف طريق مسريتنا احلضارية والثقافية ، ويف مقدمتها مسألة الوحدة عقبات هناك "

الفرتات ملناقشة املوضوع يف حوار  أنسب يصح أن �تم �ا فقط يف فرتات املشاكل ، بل إن فرتات اهلدوء هى

وحدة صادقة : للوطن هي الوحدة الوطنية بني أبنائه املفاهيمبال شوائب فالركيزة احلقيقية  ترسخ هادف مثمر حىت

 . " حقيقية ال تفرق بني فرد وفرد بسبب عقيدة أو رأي أو لون ، واحلفاظ عليها واجب كل مواطن

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . خرباً وبني نوعه                                       .فعًال منصوً� وبني سبب النصب     

  . اسم تفضيل مث بني حكمه  -  4                                            .نعتاً مفردًا وآخر مجلة     

 . مصدرًا وبني نوعه  -  6                                                  .ظرفاً وبني نوعه    

  . ممنوعاً من الصرف  - 7

  . اخلربية استفهامية مث غري ما يلزم  - كم -  اجعل" . ن مواطن حيافظ على الوحدة الوطنية كم م"    - 

  . بني حكم املستثىن فيما سبق مع بيان السبب" ال حيمى الوطن أحد إال أبناؤه "    - 

- 12   
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ن يغفر هلم ما تقدم إىل هللا أ يتضرعون فاضلة ويتمتعون مبستوى عال من الفضائل فهم أخالق إن املؤمنني ذوو "

يف حق أنفسكم فبئس خلقاً هو ، وما أعظم األخالق اليت تفتح  التهاون من ذنو�م، فاإلميان اإلميان وإ�كم

  " إىل اجلنة ومن يتق ربه يرض عنه ممهداً  الطريق

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

 أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه  -   2                               .اسم فاعل عامًال وأعرب معموله   -  1

.  

  . . ممنوعاً من الصرف  -  4                            .أسلوب إغراء وأعرب املغرى به   -  3

  . مضارعًا مرفوعاً وآخر منصو�ً   -   6                                    .أسلوب شرط وبني أجزاءه   -  5

  مصدراً   -   8                                                 .امسًا منقوصاً   -  7

  . امساً مقصوراً   -   10                            .مجلة ال حمل لـها من اإلعراب   -  9

  . أخرى أكد الفعل السابق �لنون توكيدًا واجبًا مرة وجائزاً مرة" حيقق املصريون آمال مصر "    - 

  . وأعربه وما بعدها  -إال -  بدًال من  -غري -  ضع" لن حيقق ملصر آماهلا إال املصريون املخلصون "    - 
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حتشبسوت  عهداً  أربع قصص من ملكات مصر أسرت خيال الشاعر والفالح على حد سواء ، أقدمها مثة "

بد الدير البحري ، مث تليها نفرتييت اجلميلة اليت شجعت زعيمة النبيالت اليت حكمت �عتبارها فرعون ، وشيدت مع

كهنة آمون ، مث كليو�ترا اليت حاربت قوة روما بكل ما متلك حىت ال ختضع بالدها للقيصر  ضد زوجها على الثورة

امرأة  وآخر أول ، وأخريًا شجرة الدر تلك املرأة احملبوبة طموحا�ا ، واليت انطلقت من حرمي السلطان إىل أن تصبح

  " حاكمة يف عصر الدولة اإلسالمية

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . اسم تفضيل وبني املفضل  -   2                              .ممنوعاً من الصرف جمرورًا �لفتحة   -  1

  . فعًال منصو�ً وبني السبب  -   4                                                      مصدراً صرحيا  -  3

  . خربًا لناسخ  -  6            .اسم فاعل وبني فعله واسم مفعول عامًال وبني معموله   -  5

  . ضع العدد املناسب يف مكان النقط" كتب ....... مثة " و " قصص ....... مثة "    - 
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 مث أعد كتابة اجلملة صحيحة  -إذا - بـ  -مىت - استبدل" متنا إذا قرأمت يف �رخينا تعلمون الكثري عن عظ"    - 

.  
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مل يتزحزح أبنائها عن   ألوا�ً  أبنائها ، وشهدت اعنف املعارك ، وذاقت من العذاب دم فلسطني اليت روى ثراها "

قق إال �لصرب واإلميان كفاح حيرر األرض ، ومل يتوان أبطاهلا عن الفداء ، فما أروع تضحيا�م اليت ما كانت لتتح

وفاء من غريكم ونعم ما  أكثر على إعادة األرض املقدس ترا�ا ألنكم القادرون بقضية وطنهم ، وأنتم أبناء العروبة

 . " تفعلونه املطالبة حبق الشعب الفلسطيين يف اسرتداد وطنه

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . اسم تفضيل وبني صورته وحكمه  -  2                         .أعرب املتعجب منه أسلوب تعجب و   -  1

  .خمصوصاً �ملدح واضبطه �لشكل  -   4                                              .خمتصاً وأعربه   -  3

 عاً منصوً� وبني أداته وعالمة نصبهمضار   -   6                                    .اسم مفعول وبني معموله   -  5

.  

  . مصدرًا وبني نوعه  -   8                           .اسم مفعول عامًال وأعرب معموله   -  7

  . مجلة تقع نعتاً   - 10                                                 .امساً ممدودًا   -

  . ممنوعاً من الصرف وبني السبب  -  11

 . مث أعربه  -إال - أكمل اجلملة السابقة مبستثىن بـ" … مل يتوان أبطاهلا عن الفداء "    - 

 . أكد الفعل �لنون توكيدًا واجباً " حيرر العرب القدس "     -

 . يف معجمك الوجيز  -إعادة -  اكشف عن    -  

 . وغري ما يلزم اجعل جواب الشرط مقرتً� �لفاء" من يرو ثرى الوطن ينل الشهادة "    - 
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كبريًا يف حفظ التوازن العاملي ، ولذلك صممت على  دوراً  �ضلت طويًال من أجل السالم اليت إن ملصر الغالية"

  " عن هذا الدور ، وال شك يف قدر�ا على حتقيق كل آماهلا وتوفريها األمن للفرد وا�تمع تتخلى أال

 . أعرب ما حتته خط  - 
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  : القطعة ما يلياستخرج من   -

مصدراً مخاسياً وآخر ر�عيًا مث اذكر   -   2                         .ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع   -  1

  . فعليهما

�ئبًا عن املفعول املطلق وبني سبب   -   4            .مصدرًا مؤوالً وحوله إىل مصدر صريح يف مجلته   -  3

  . النيابة

  . اسم مكان واذكر فعله  -  6                                        .فاعل ، واذكر فعله اسم   -  5

  . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة" . يفوز بثماره "   -   "يسعى للسالم "    - 

  . تعجب من الفعل يف هذه اجلملة �حدى صيغيت التعجب" �ضلت مصر طويًال من أجل السالم "    - 

  . يف املعجم الوجيز  -تتخلى -  يف أي مادة تكشف عن    -  

- 129 -  

املنتخب من بني أكثر من مرشح أن جيعل احلرية  الرئيس إن إرساء الدميقراطية أمر ليس �ليسري ، وقد استطاع "

لقوانني ويعمل خيتار املصريون نوا�م يف جملس الشعب الذي يشرع ا احلرية ، و�ذه مجيعا تسرى يف عروق املصريني

  " تقصري من أجل احملافظة على حقوق املصريني كلهم ومواجهة احلكومة إذا حدث أي

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . اسم تفضيل وحدد فعله  -   2                                  .خربًا حلرف �سخ وبني نوعه   -  1

  . توكيدًا وبني نوعه  -   4                         .لصرف وبني سبب املنع ممنوعاً من ا  -  3

  . مصدرًا مؤوًال وبني موقعه  -   6                                    .مصدرًا صرحياً وحدد نوعه   -  5

  . ني �داة شرط جازمة وغري ما يلزماربط بني اجلملت" . لن ينأى عنه النجاح "   -  "يتقى هللا يف عمله "    - 

  . اجعلها خمتصًا يف مجلة وأعر�ا" املصريني "    - 

 . واجعلها يف مجلة جمرورة �لفتحة. اكشف عنها يف قاموسك " القوانني "     -  
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 الطريق ، املذللة نفوسنا إىل اهلادية إن األمم الراقية تسعى دائماً إىل إكرام العلماء وإجالهلم فهم املصابيح "

جمالستهم وإ�كم  عمالً  مالزمة العلماء واالستماع إليهم ، فنعم األبناء مصاعبه ، فال قيمة بدو�ا فعليكم أيها

  " املالزمة املالزمة تدن منهم. طالبيصغ إليهم يزدد معرفة  والتهاون يف حقوقهم فتندموا ، وأي

 . أعرب ما حتته خط  - 
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  : ما يلياستخرج من القطعة   -

  . النافية للجنس وأعربه  -ال -امسًا لـ   -   2                         .اسم فاعل عامًال وأعرب معموله   -  1

حمذرًا منه واضبطه �لشكل مع بيان سبب   -   4                               .خمتصًا وبني عالمة إعرابه   -  3

  . الضبط

  . أسلوب شرط وبني أجزاءه  -   6                    .عالمة إعرابه  خمصوصاً �ملدح وبني  -  5

  . مضارعاً منصو�ً وبني أداته وعالمة نصبه  -  8                        .اسم مفعول عامًال وأعرب معموله   -  7

  . ممنوعًا من الصرف  -  10                                     .مصدراً وبني نوعه   -  9

  . مضارعاَ جمزومًا يف جواب الطلب    1

  . مع إعراب املتعجب منه  -التهاون يف العمل -تعجب من    - 

 -.. ………حفظت النصوص املقررة ما عدا   -  :أكمل ما يلي بوضع ما هو مطلوب مكان النقط    - 

   -مستثىن وأعربه
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خصوصاً وأن الريف هو مشتل احلضر يستمد منه قوته اجلسمانية  ، احلضري إن املدنية ليس معناها أن يستأثر بـها"

احلضر بصاحل رجاله ونسائه لقضى على املدينة ذاتـها ألن احلياة يف  الريف ولو مل يغذ. والذهنية 

  " نقى بطبيعتها ، ملا فيه من حركة دائمة وتفكري مستمر وضوضاء متواصلة وهواء غري هدامة احلضر

 . طأعرب ما حتته خ  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . صيغة مبالغة وحدد فعلها  -  2                              .خربًا حلرف �سخ وبني نوعه   -  1

  . امساً ممدودًا وبني نوع مهزته  -  4                                .مصدرًا صرحياً وبني نوعه   -  3

  . مصدرًا مؤوًال وبني موقعه وآخر صرحياً   -   6                               .وعه خرباً لفعل �سخ وبني ن  -  5

  . أعرب ما حتته خط" . يف االهتمام �لشباب  الدولة بدأت"   -   "�تم �لشباب  الدولة بدأت"    - 

  .  - نسائه -اكشف يف معجمك عن معىن كلمة    - 
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فكره عن احلياة الثقافية ، فالبد له من ثقافة  منعزالً  الثقافة ، وما كان العاقل ليبقى رمصد ما أحسن القراءة ، إ�ا "

تغذى فكره ، وتوسع مداركه ، فيا أبناء مصر أكثروا من القراءة تزدد ثقافتكم ، وترق أمتكم ، ومن يرد أن 

فالقراءة القراءة وإ�ك . القراءة  متعة إىل مناهل العلم ليستقى منها قدر ما يستطيع فنعم يسع بناء سليماً  نفسه يبىن
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  " وترك القراءة

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

مضارعاً منصوً� وآخر جمزومًا يف جواب   -  2                  .أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه   -  1

  . الطلب

  . النافية وأعربه  -ال -امساً لـ   -   4                          .اسم مكان وهات وزنه وفعله   -  3

  أسلوب إغراء وبني صورته  -   6                    .اسم فاعل عامًال وأعرب معموله   -  5

  . أسلوب مدح وأعرب املخصوص �ملدح  -   8                         .أسلوب حتذير وبني صورته   -  7

  . مصدراً   -   10                                .ممنوعاً من الصرف   -  9

  . اجعل هذا الفعل مؤكدًا �لنون توكيدًا واجبًا مرة وجائزًا مرة أخرى يف مجلتني من إنشائك" يسع "    - 

  . اجعل جواب الشرط مقرت�ً �لفاء وغري ما يلزم" . من يرد أن يبىن نفسه بناءًا يسع إىل مناهل العلم "    - 
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األخالق ، جمتهدًا يف دراستك حمرتماً الناس ألن هذا احرتام  حممود من شأنك ، فكن يرفع إن تقديرك اآلخرين "

لنفسك ، وال تكن مقطب اجلبني يف وجوه احملبني لك ، وال تكن ضحوكًا يف مواقف حتتاج إىل احلزم ومهذاراً يف 

مجيعها ، فمدرستك مستخرج النابغني الذين يقدرون رسالة وأن تكون مسئوالً عن تصرفاتك  البد مواطن الشدة بل

  -   املعلمني  -   العلم والتعليم فما أروع النبوغ فنعم عمًال املذاكرة وبئس عمًال اإلمهال ، وحنن

 ". جهد� حرصاً على مصلحة مجيع الطالب قصارى نبذل

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

  . اسم فاعل وبني معموله  -   2                                  .مفعول وبني معموله اسم   -  1

  . امسًا خمتصاً وبني عالمة إعرابه  -  4                                  .صيغة مبالغة وبني وز�ا   -  3

  . من الصرف ممنوعاً   -   6         .فعلني مضارعني أحدمها مرفوعاً واآلخر منصو�ً   -  5

  . مصدراً وبني نوعه                                                  .مجلة تقع نعتاً   - 7

خمصوصاً للمدح وآخر للذم وبني عالمة   - 10                                          .مجلة تقع خربا   -  9

  . إعراب كل منهما
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�بتة لسالم دائم حتصل فيه كل دولة على حقوقها   قواعد نطقة ، فهي تعمل على إرساءما أمجل دور مصر يف امل -

األوفياء ، فحذار من مكائد األعداء ،  سالم �حلق والعدل هو بنوده كاملة ، والكل يعرف أن السالم اململوءة

يدركون طبيعة العصر  اجلهود يتحقق السالم، وينعم الكل يف ظله �ألمن والطمأنينة ، وليت العرب تتحد فإن

 .  -فيتحد القاصي والداين

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .امسا منقوصا   

 .أسلوب تعجب   

 .ضمريا يف حمل رفع   

 .مجلة يف حمل رفع   

  .معموال السم فاعل   

 .جواب شرط مقرت� �لفاء مع بيان السبب  -6

  .مصدرا ، واذكر فعله  -7

 .�بعني خمتلفني  -8

 .اسم فعل  -9

 .ممنوعا من الصرف  -10

 : أجب مبا هو مطلوب أمام كل مجلة  - 

  -أعرب ما حتته خط -. يزول  اخلطر بدأ  -  اخلطر زال  -  قائما اخلطر مازال   

  -وغري ما يلزم" كان" أدخل  -. هذا الطالب ساع إىل اخلري   

 .وغري ما يلزم" إال" مكان " غري" ضع  "ما وصل إال مفكروا العامل    

  -اذكر عالمة إعراب ما حتته خط -" .نشيط أخوك  - نشيطان أخواك  -نشيط أخى "   

- 13   

نتائجه فنعم عمال تنظيم الوقت فبه تستطيعون أن   -عظيمة -  طالب الثانوية العامة تنظيم الوقت حتققوا هدفا -

فلن جيىن إال اخلري وكونوا واعني فمصر ترجو منكم جيال يناضل كثريا لتصبح تصلوا للمكانة العليا فمن ينظم وقته 

  .  -املرموقة فهل من طالب حيقق ألمته هذا اهلدف  -املكانة - �بنائها الراجني هلا  -تقدما - أحسن الدول

  أعرب ما بني القوسني  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 
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  نوعه�ئبا عن املفعول املطلق وبني   

 مصدرا مؤوال وأعربه   

 منادى واذكر نوعه وأعربه   

 مغرى به وأعربه   

  امسا منقوصا   

  أسلوب شرط  -6

 مستثىن وأعربه  -7

  مجلة تقع نعتا  -8

 اسم تفضيل واذكر حالته  -9

 اسم مفعول واذكر فعله  -10

  صيغة مبالغة عاملة   1

  خمصوصا �ملدح وأعربه   1

 تلفي احمللضمريين خم   1

 مصدرا لفعل ر�عي   1

  مصدرا لفعل مخاسي   1

 . حرف جر زائد وأعرب ما بعده  -16

  أعرب الفعل املضارع يف اجلملتني . فتنجحوا ذاكروا  - تنجحوا ذاكروا  - 

 .  -العليا -اكشف يف معجمك عن   - 

 ة مرة أخرىيف مجلتني حبيث تكون جمرورة �لفتحة مرة و�لكسر  نتائج ضع كلمة  -  
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وكل دولة  العامل من حولنا ميوج يف تيارات حتت شعار احلرية ، فالقوي يعتمد على سطوته فكل دولة وأساطيلها -

تعتمد على ما يوجد يف خزائن أسلحتها وال راد هلذا القوي إال هللا فهو مصون �سلحته النووية والكيميائية احملرمة 

أن نتحد فليس بعجيب أن تسود أمة برجال ركو�م البحار  بد تخّيل الرائي فالدوليا وهو بال شك أضعف مما ي

مائجة واقتحامهم العواصف �ثرة ولوال اجلرأة على اقتحام الصعاب ما فازت دولة مبرام فعلينا أن نتحد يف وجه 

 .  -النصر و�ذا يكون املعتدي هذا

 . أعرب ما حتته خط  - 
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 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . امسا للتفضيل وبني استعماله وحكمه   

 .مبتدأ حذف خربه مع بيان السبب   

 .حرف جر زائدا وأعرب ما بعده   

 .امسا جامدا وبني نوعه   

 .فعال أجوف وهات اسم الفاعل منه   

 فعال معر� وآخر مبنيا  -6

 .فعال جمردا وآخر مزيدا وبني أحرف الز�دة  -7

 .ب الفعل املاضي منهما مضبوطاامسني للمفعول واكت  -8

 . حاال وبني نوعها وصاحبها  -9

 . نعتا مجلة وبني موقعه  - 10

 . اكتب العدد �حلروف مث أعربه" . دولة    1 -مل ينتج السالح الكيميائي من الدول إال "    - 

 . اجعل هذه الكلمة منصوبة بثالث طرق خمتلفة يف مجل من تعبريك" الدمار "    - 

 . أكد الفعل �لنون توكيدا واجبا مره ، وجائزا مرة أخرى" حتيا األمم �لسالم "     -  

 : أعرب ما فوق اخلط فيما يلي   - 

 . اجلميع يسلم ال تستخدم سالحا نوو�   

 . اجلميع يتضرر ال تستخدم سالحا نوو�   

 . اجلميع فتندم يضر ال تستخدم سالحا نوو�   
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يف أقفاص ضيقة من حوادث وقتية كان ينبغي أال يشغل �ا نفسه ألنه ليس صحفيا   كثريا ينحبسشعر شوقي  -

يف أجواء  التحليق واجب من واجبات الصحفي يف عصر� ، إمنا هو شاعر من حقه أي كما تصّور ، وال يقع عليه

هلذه الثروة الكبرية من شاعرية  ىلنأس الفن العليا منفصال عن حدود املكان وملقيا عن كاهله حواجز الزمن ، وإننا

 .  -شوقي اليت أضاعها فيما بني يديه من مناسبات ضيقة

 

 . أعرب ما حتته خط  - 
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  من اإلعراب ؟  -ينبغي  - ينحبس  -ما موقع اجلمل   - 

 : استخرج من القطعة السابقة   - 

 .ضمريين خمتلفي احملل ، مع بيان السبب   

 . ائه وآخر جامدافعال مبنيا وبني عالمة بن   

 . بدال وبني نوعه وأعربه   

 . حرفا �سخا عامال وآخر مهمال وأعرب ما بعدمها   

 . ممنوعا من الصرف وبني سبب املنع وأعربه   

 . مشتقا عامال وأعرب معموله  -6

 .امسا للتفضيل وبني حكمه  -7

  ية للمجهولاجعل العبارة مبن" . ألقى شوقي القصيدتني يف حفل تكرميه "    - 

  -   

 . " الشاعران كالمها جييدان الوصف "   

 .الشاعران كالمها جييد الوصف   

 .أدخل على اجلملتني السابقتني حرفا �سخا وغري ما يلزم  -

 . اجعل التوكيد فيهما لغري التوكيد وغري ما يلزم  -

، وغري ما   -إن -ثن اسم " . اجلّياشة  إن الشاعر الرومانسي مل يكن قادرا على أن يتخلص من العاطفة"    - 

 . يلزم

كال منهما مكان األخرى وأعرب الثانية يف وضعها    -هلذه الثروة -ضع كلميت . إننا لنأسى هلذه الثروة  -  -ز -

 . اجلديد
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األمور كلها  ينفعهم يف دستورا القرآن كتاب من عند هللا نزل على سيد الرسل دمحم ليبلغه للناس حىت يكون هلم -

فلنتمسك �لقرآن  سعيدا فهو شافع مشفع من اتبعه قاده إىل اجلنة نعيمها ومن أعرض عنه فلن يستطيع أن حييا

يف القرآن جتدوا  املسلمون املسلمني له فغوصوا أيها حنن هديه فهو املنقذ البشرية من الضالل فما أمجل دراستنا

  . -اإلعجاز وإال فلنبك على أنفسنا

 . رب ما حتته خطأع  - 

   : استخرج من القطعة ما يلي  - 



 

  مذكرة دوت كوم

90 

 خمتصا وأعربه  -

  جواب شرط حذف فعله  -

 متعجبا منه وأعربه  -

  مضارعا جمزوما يف جواب الطلب  -

  مشتقا عامال وأعرب معموله  -

  نعتا شبه مجلة  -

  نعتا مجلة  -

  ضمريين خمتلفي احملل  -

  �بعني خمتلفني  -

   وحدد موقعهمصدرا مؤوال  -

 . أعرب الفعل فتستفيد اقرأ القرآن  - تستفد اقرأ القرآن  - 

 .  - اجتاز  - �ريخ  - جمال  - اضطرب  - ازدان  - قرآن - : اكشف يف املعجم عن  - 
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إال   - مهيبا وكان  -إّن وزراء اخلليفة سليمان بن عبد امللك  ! جرأة ، وأمجل �لرعية! ما أعظم اخلليفة حكمة"

إين حمدثك : قائال  لسانه النادر منهم استأثروا بشئون أغضبت العامة ، فحدثه يف ذلك املسلك أعرايب فصيح

بكالم إن كرهته فاحتمله خلريك ، وسأطلق لساين مبا سكتت عنه األلسن أداء حلقك األعظم علينا ، لقد أحطت 

 ." دنياك بذلك تفز �خرتك أيُّها احلاكم تفسدننفسك بوزراء اشرتوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ر�م فال

 

 . أعرب ما فوق اخلط 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  .مصدرا ميميا ، واذكر نوعه   

 .جواب شرط مقرت� �لفاء ، مع بيان السبب   

  .صيغة مبالغة ، وأعرب معموهلا   

 .أسلوب تعجب ، واذكر صيغته ، وأعرب املتعجب منه   

  . لة نعت ، واذكر حملها اإلعرايبمج   

 .مضارعا وقع يف جواب الطلب ، وأعربه  -6
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 .اسم تفضيل ، واذكر حكم مطابقته ملا قبله  -7

 . اسم فاعل ، واذكر فعله ، وأعرب معموله  -8

 .أسلوب إغراء ، وأعرب املغرى به واذكر صورته  -9

  .اسم مفعول ، واذكر فعله  -10

 .مستثىن ، وأعربه   1

 .خربا حلرف �سخ نوعه مجلة   1

 .فعال مؤكدا �لنون ، واذكر حكم توكيده   1

 ؟ "�ريخ" يف أي مادة تكشف يف املعجم عن   - 
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، ومن يتحر هذا  يندم يوم حيتاج اإلنسان إىل نصيحة يسرتشد �ا ال بد أن حيسن اختيار الناصح له حىت ال -

تتحقق مساعيك  مردودة مشورته ال ده ، فاحرص � بين على اختيار رجل مقبولةوهو أيضا حمقق ما أرا مستفيد فهو

  .  -عنها تتخلني النافعة آ�رها ، واعلم أن املشورة تصل �إلنسان إىل الصواب فال

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  -

مجلة يف حمل رفع مع بيان    . مع بيان السبب مجلتني يف حمل جر   . مجلتني يف حمل جزم مع بيان السبب   

مفعوال   -6. �ئب فاعل ملشتق عامل مع بيان سبب عمله   . فاعال ملشتق عامل مع بيان سبب عمله   . السبب

  - 8. ال �فية للجنس عاملة وبني سبب عملها وحدد امسها وخربها  -7. به ملشتق عامل مع بيان سبب عمله

. فعال ثالثيا مزيدا بثالثة أحرف   -10. مصدرا لفعل مخاسي وبني فعله  -9. ني خمتلفنيمضارعني جمزومني لسبب

  .فعال ثالثيا مزيدا حبرف   1

 .مصدرا ميميا وبني وزنه   1. ثالثيا جمردا   1. فعال ثالثيا مزيدا حبرفني   1

 .وغري ما يلزم  -عمرو -بـ عمر استبدل. رأيت عمر اليوم  - 

 . -اجعل جواب الشرط له حمل من اإلعراب وغري ما يلزم -. مل يلق اجلزاءمن حيسن الع  - 
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االهتمام وتعمل على نشره بني أبنائها يف مجيع  أشد فهو يرفع شأن األمم،ولذلك �تم به البالد ملفيد إن التعليم -

 .  - وأنت سعيد يف حياتك تعش املراحل فاحرص عليه

 . أعرب ما حتته خط  - 
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 : رج من القطعة ما يلياستخ  -

 .  امسا ممنوعا من الصرف  -مصدرا مخاسيا   - حاال وبني نوعها   -مجلة يف حمل رفع   -

 اجعل جواب الشرط مقرت� �لفاء"من يزرع الشوك جين اجلراح"   - 

 .، وغري ما يلزم"عسى"ادخل على اجلملة السابقة "العمال واثقون من اجناز املشروع"   - 

 . ابن اجلملة للمعلوم" ح أخوك كتا�ُمنِ     -  
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له و� على عباده منن ،  قيمة وإال فال ربك واردد اإلساءة �حسان تبتغي به وجه’ إىل الناس متلك قلو�م  أحسن

 . منها مّنه على اإلنسان �لقاء احملبة عليه أكثر من غريه

 . أعرب ما حتته خط يف القطعة السابقة  - 

 : القطعة ما يلي استخرج من  - 

 . مضارعا جمزوم وبني سبب اجلزم   

 . مبتدأ مؤخر جوازا وآخر وجو� مع بيان السبب   

 . امسا ممدودا وبني نوع مهزته   

 . مجلة وقعت نعتا   

 . ممنوعا من الصرف وبني سبب املنع   

 . مصدرا لفعل ر�عي  -6

 . مجلة يف حمل جزم  -7

 ."كم" بني نوع"لمهكم عامل خدم الناس بع"   - 
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وهى صاحبة أول دعوى  ،العامل فهي صاحبة أول حضارة يف التاريخ والشك بلدان حتتل مصر مكانة كبرية بني }

وانظر إىل آ�ر الفراعنة فهي خري شاهد على صدق . ومؤسسة أول مدنية فال منكر حقها يصدقه أحد ،للتوحيد

وقد سعى املصريون مسعى حثيثا لتجاوز  ،مصر تعيش أزمة شديد وقعهاو . دعوا� يف أسبقية احلضارة بال منازع 

وما أعجب أن يتهمنا الغري �لتكاسل   -يبذله -واملصري مصيب هدفه إن شاء هللا ومشكور كل جهد. أزمتهم 

ى ظلم املصريني فالعمل واالجتهاد أيها املصري فحياتك احلضارية عل قوال الىت مرت بنا وبئس األزمات ويتناسى

وابذل اجلهد فتصل  ،للنهوض فيا بين اعمل على �ضة بلدك تسعدها  -تدعوك -حمك االختبار ومدينتك القدمية

 { آ�ر حضارتك تلقى وحيثما تذهب فسوف ،للنجاح
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 . أعرب ما حتته خط  - 

 . بني املوقع اإلعرايب ملا بني القوسني  - 

  : استخرج من الفقرة  - 

  .وبني نوعها وأعرب ما بعدها يف القطعة  - ال -كل حرف  *

  . وآخر صناعيا ،مصدرا ميميا*

  .فعلني مضارعني أحدمها منصوب وآخر جمزوم مع بيان سبب النصب واجلزم*

  . اسم فاعل عامل وبني معموله *

  . صيغة مبالغة عاملة وبني معموهلا*

  . اسم مفعول عامل وأعرب املعمول *

  . أسلوب إغراء وأعرب املغرى به *

  . أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه *

  . أسلوب ذم وبني فاعله*

 . احذف الفاء واكتب اجلملة صحيحة" حيثما تذهب فسوف تلقى آ�ر حضارتك "   - 

 . وممتنعا مرة أخرى ،أكد الفعل �لنون حبيث يكون واجبا مرة " تدعوك"   -  

 . مرة وأعرب ما بعدمها يف احلالتني  -عدا -مرة و  -غري - ضع" ما فاز �جلنة إال املتقون "   - 

  -مصيب  -جتاوز  -مؤسسة - اكشف يف معجمك عن   -  -ز -
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يعيش على األرض ، وبدونه تتأخر الدول عن رْكب احلضارة ، فكم دولة خسرت  من األمُن مطلٌب مهٌم لكل -

املباركة ، وشّتان ما بني أمننا وأمن  األرض املصريني نعيش نعمة األمن على هذه وحنن. الكثري بسبب فقد األمن 

  .  -حول دولتكم قادة وعلماء االلتفاف ، وااللتفاف فال تشقـّوا عصا الطّاعة � شبامبصر. غري� 

  . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  . اسم فعل ، وبّني معناه    . ممنوًعا من الّصرف ، واذكر علة منعه    . مناًدى ، وبّني نوعه     

 . امسًا منصوً� على االختصاص ، وقّدر فعله   . أسلوب إغراء ، وبّني حكم حذف فعله    

  الواردة يف القطعة ؟ واضبط متييزها �لّشكل  -كم - ما نوع  

  : أجْب حسب املطلوب أمام كل فقرة ممّا يلي  - 
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  . �لّشكل ، واذكر سبب الّضبط  -عد�ن - اضبط كلمة . عد�ن سلمُت على    

 . قّدم التمييز على العدد ، مث اضبطهما �لّشكل. اشرتيُت ثالثة ثياب     

- 14   

شاملة للمسلمني  إ�دة يدمع العني ، وحيزن القلب ، إ�ا حرب لشيء إن ما حيدث اآلن يف فلسطني املسلمة "

رب الشرسة اليت تشنها إسرائيل على األبر�ء وأين واإلسالم ، والقضاء عليهم ، فكم شهيد قتل يف هذه احل

أمل �ن هلم أن يستيقظوا من سبا�م العميق ؟ إن املسلمني كلهم أمة واحدة فيجب أن يتعاونوا غاية ! املسلمون ؟

 ." متماسك إىل الوحدة مسعى حثيثا لبناء جمتمع التعاون حتقيقا للنصر والعزة ، ويسعوا

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

كم وبني     . توكيدا معنو� وأعربه   . بدال وبني نوعه   . مبتدأ مؤخر وبني حكم �خريه    . مجلة تقع نعتا     

  -9. اسم فاعل وأعرب معموله   -8مفعوال ألجله واضبطه   -7. مضارعا جمزوما وبني عالمة اجلزم  -6. نوعها

  . مصدر ميميا واذكر فعله  -10. اسم مكان وزنه 

 .مكان النقط مث اضبطها" كال" ضع" . أساسان ملواجهة التحد�ت ......... إن الدين والعلم "    - 

 حول املصدر املؤول إىل مصدر صريح ، مث أعربه" . من أكرب النعم على اإلنسان أن يبتسم "   - 

 . وأعرب املتعجب منه" التفرق " من  وأعرب املخصوص �ملدح ، وتعجب" املخلصون " امدح   -  

 . يف مجلتني حبيث تكون يف إحدامها جمرورة �لفتحة ويف الثانية جمرورة �لكسرة " قوانني " صغ كلمة  - 

 . أعرب ما حتته خط" االجتهاد  غاية اجتهدت"   -  -ز -
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سكم واجلهل تستطيعوا أن تنافسوا الغرب مرفوعة رءو  تعيشوا العلم حىت عرب لن يتقدم العرب إال �لعلم فيا "

اإلفادة فنحن  كل مشل كل علم يفيد البشرية نرباس الذي يتهمكم �لتخلف فما كان املسلمون ليتخلفوا والقرآن

 " املسلمني أحق �ذا

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

مغرى به وأعرب   -مصدرا لفعل مخاسي   -را مؤوال وأعربه مصد  -�ئبا عن املفعول املطلق   -مستثىن وأعربه 

  -مضارعا جمزوما واذكر السبب   -ممنوعا من الصرف   -مشتقا عامال وأعرب معموله   - حمذرا منه وأعربه   -

 ضمريين خمتلفي احملل  -مجلة تقع نعتا 
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 يف معجمك؟ "مشروعات " بني كيف تكشف عن معىن   - 

 . حول أسلوب التفضيل إىل أسلوب تعجب"األفضل الطالب ا�د هو"  - 
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على القول بل قد يكون �لفعل كاإلشارة  مقصورا وليس اإلخبار ،احلق الصدق هو أن خيرب اإلنسان مبا يعتقد أنه "

ومن الكذب أن حيذف . ومن الكذب املبالغة يف القول مبالغة جتعل السامع يفهم منه أكثر من احلقيقة .�ليد 

وال يزال  ،غري احلق والشيء ،وهناك طريقة واحدة للصدق وهي أن يقول اإلنسان احلق ،تكلم بعض احلقيقةامل

 ." له اإلنسان يكذب حىت يفقد ثقة الناس وتصديقهم

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

مجلة   -امسا موصوال   -تفضيل وزنه اسم   -اسم فاعل   -مصدرا لفعل ر�عي  -مجلة تقع خربا حلرف �سخ 

 . مضارعا منصو� وبني األداة  -مصدرا مؤوال واجعله صرحيا وأعربه   -تقع خربا ملبتدأ 

 -  

  -غاية -أعرب كلمة.نسعى للعلم غاية السعي   -

  -احلق - وأعرب كلمة  -إن -على  -ما -أدخل  -إن احلق قوة   -

 .اجعل فعلى الشرط واجلواب مضارعني .ازداد رفعة  -من سعى إىل اخلري  -

 .وأعرب ما بعدها  - كم -  بني نوع.كم طالب سعدوا    -كم طالبا يف الفصل   -

 .أعرب العقول.ما سعدت البشرية  العقول لوال  -

  -إن -  مكان  -عسى - مث ضع  -أعرب اخلري -إن العلماء مدركون اخلري   -

  -كثريا -و -البالط - أعرب. كثريا أخلصوا الطالب أيها  -

 .اجعلهما جمرورين �لفتحة يف مجلتني خمتلفتني  -أسرع  -املراحل -   -

  -ينطق -أعرب .بسوء  ينطق طلبت منه أال  -
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مع مرور األعوام، ومن  ثبا� يزداد قانون يبدو أن الرأس املريض تفكريه ال يفيق إال إذا ُأطرق طرقا شديدا ، وهذا "

أنه خمطئ اعتقاده ، خمدوع عقله ، ليس طبيعيًا تكوينه ، فها أنت سيدة العامل تنتبهني على  ريب يعتقد غري ذلك فال

 . " توقظك على مظلمتك وجتاهلك وكيلك مبكاييل خمتلفة، فاحلذر احلذر من الظلم قاسية صفعة

 . أعرب ما حتته خط  - 
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 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .بب العملامسا للفاعل وبني معموله وس   

 .صيغة مبالغة وبني معموهلا وسبب العمل   

 .مضارعني أحدمها معرب بعالمة إعراب فرعية   

 .امسا للمفعول وأعرب معموله واكتب فعله مضبوطا   

 .أسلو� لالختصاص وعني املختص   

 .أسلوب استثناء وبني نوعه  -6

 .مصدرا ميميا وبني نوعه  -7

 . حذف العامل أسلو� لإلغراء وبني حكم  -8

 . امسا لناسخ وأعربه  -9

 . نعتا مجلة وبني موقعها  - 10

 . اجعل الفعل واجب التوكيد مرة ، وجائزا مرة ، وممتنعا مرة �لثة " يزداد "   - 

مرة " كلما " مرة ، و" إن " اربط بني اجلملتني مستخدما " تنتبه علىصفعة قوية "    -" تقسو على غريك "   - 

 . ري ما يلزم�نية وغ

 . بني املادة املعجمية للكلمتني السابقتني " قانون " " تنتبهني "  -  
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يف حاجة إىل بيع ما يفيض عن حاجتها وشراء ما  دولة مبعزل عن غريها ، فكل تعيش الدول كاألفراد ، ال ميكن أن"

حتتاج إليه من مواد أوليه ،  ما وتستورد تصدر ما خترجه مصانعها ، الصناعية يسد حاجة السكان فيها ، والبالد

 ." تقوم الصناعات عليها ، ال فرق يف ذلك بني الدول الراقية والدول النامية

 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 شبة مجلة يقع خربا ملبتدأ  -

 املوصولة ، وبني موقعها من اإلعراب  -ما -   -

 وأعرب ما بعدهاالنافية ،   -ال -   -

 مجلة تقع نعتا واذكر موقعها اإلعرايب  -
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 هات مصدر مؤوال ، وحوله إىل مصدر صريح   - 

 احدمها مرفوع واألخر منصوب: هات مضارعني    -

 هات نوعني من املعرفة خمتلفني   -

 ة صحيحةواكتب اجلمل  -إن - على  - ما - ادخل" إن العاملني على ز�دة اإلنتاج خملصون لوطنهم "  
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، وقد احدث اإلنسان ما  مجيعا ليشمل النبات واحليوان والبيئة احلايل امتد فساد� حنن بين اإلنسان يف عصر� -

أحدثه من تلوث يف ا�ال احليوي يف الرب والبحر واهلواء ، لقد أوذيت احليتان من التفجريات يف أعماق البحار كثريا 

من قبل ، فأصبحنا نعيش يف  األرض يف طبقة األوزون مل تشهده ثقبا تفاعه حىت حيدث، وارتفع األذى يف اهلواء ار 

  -خطر داهم

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .خربا لفعل �سخ ، وبني نوعه  -

 .مضارعني احدمها منصوب ، واآلخر جمزوم  -

 .�ئبا للفاعل ، وأعربه  -

 .اسم مرة وزنه  -

 . �ئبا عن املفعول املطلق  -

 . خمتصا ، وأعربه  -

 ؟ -ارتفاعه -  يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة   - 

 .يف مجلة مفيدة ، واضبطه  - فساد اإلنسان -ذم    - 

 .تعجب من عدم اتزان سلوك اإلنسان    -  

 "معنو� مناسباضع مكان النقط توكيدا "متأثران بفساد اإلنسان ........النبات واحليوان   - 
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يقف يف احلضرة اإلهلية عند سدرة املنتهى  دمحم على املسلمني دائما ، والنيب الصالة ليلة اإلسراء واملعراج فرضت -

متثل يف  تشريفا ، فلقد شرف أتباعه تشريفا ، وال سبيل للعروج إىل هللا إال �لصالة بال جدال ، وكما منح هللا نبيه

م ، فما كان هللا لريد عبده خائبا ، فلعمرك لتكشفن الصالة خبيئة العبد ، فنعم عبدا املخلص الصالة وهى نعمة هل

� عباد هللا اتقوه يفتح عليكم أبواب رزقه اختبارا لصدق إميانكم فهو وحده املسئول عفوه ، ا�يب . يف نيته � 
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 . -هفهيهات ينفع الكافر كفر . سؤال عباده ، القادر على ردهم جمبورين 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 اسم ال النافية للجنس ، وأعربه  -

 اسم مكان ، واذكر نوعه  -

 حاال مجلة  -

 اسم فاعل ، وأعرب معموله  -

 منادى وبني حكمه اإلعرايب  -

 مضارعا منصو�  -

 مبتدأ حذف خربه ، وقدر احملذوف  -

 عمولهاسم مفعول ، وأعرب م  -

  -اسم مرة  -مصدر ميمي   -اسم مكان   - اسم مفعول  -: اخرت . مسلكه السيئ السمعة الكت األلسنة   - 

 : بني حكم �نيث الفعل فيما �يت ، ذاكرا السبب   - 

 .اجتزت احملنة �لصرب  -

 السيارة بيعت ملن يستحقه  -

 .حضرت قرينة الرئيس احلفلة  -

 ورة �لفتحة يف مجلة مفيدة؟جمر   -مدائح - اجعل    -  

 ؟ -املنتهي - يف أي مادة تكشف عن  - 
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من يقتل وقت فراغه هلوا  شا� ما أروع أن يستثمر الشباب طاقته كلها فيما يسعد حياته بقراءة �فع أثرها فبئس -

فرط يف حلظة منها فالعاقل يستغلها وال ي. اإلنسان  عمر الشباب ربيع متالفاأنضر سين عمره فمرحلة فسيكون

  -فالشباب الشباب فهو استثمارك املرجو لغدك. فيندم بعد فوات األوان 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 مجلة تقع خربا  -
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 ممنوعا من الصرف ، وبني سبب املنع  -

 اسم فاعل عامال ، وآخر غري عامل  -

 مضارعا مرفوعا ، وآخر منصو�  -

 ملحقا جبمع املذكر السامل ، وأعربه  -

 أسلوب إغراء ، وأعرب املغرى منة  -

 توكيدا ، وأعربه  -

 مصدر مؤوال ، وحوله إىل صريح  -

 صيغة مبالغة ، وأعرب معموهلا  -

 .اجعل املبتدأ للمثىن بنوعيه وغري ما يلزم. أنت االمسي منزلة والقاضي �حلق    - 

 .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة  -يلقى جناحا �هرا  - يسعى ويكافح يف شبابه -    - 

 يف اجلملتني؟  -إصابة -ما الفرق بني . أصبت املرمى إصابة واحدة  -أصبت هديف إصابة مباشرة     -  

 . -اسم هيئة  -اسم مرة   -مصدر صريح  -: ختري الصحيح . طاليب إثناء الدرس  جلسة أعجبتين   - 
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سامية أعجبتين كانت هناك قربة صغريها يتعلم الطريان ونصحته �ال يعتمد على جناحه حتليقه مث  قصيدة لشوقي -

خالف إشارة أمه بل نصيحتها وراح حياول  نفسه طارت بعيدا يف احلديقة الكربى تبحث عن اَحلب له ولكن الصغري

اله لكل شيء يف احلياة وقته وغاية يف مق شوقي مكسور جناحه وصدق شاعر� الطريان فسقط عن الشجرةفرعها

  .  - املستعجلني فوته أال توافقه يف ذلك

 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . امسي فاعل واجعلهما عاملني يف مجلتني من تعبريك    

 . اسم مفعول واذكر معموله    

 . اسم تفضيل واذكر حالته وحكمه    

 . وآخر مساعيا مصدرا مؤوال ،   

 . مصدرا قياسيا وبني نوعه وفعله   

 . مصدرا ميميا ، واذكر وزنه  -6

 . حرف عطف ، واذكر معناه  - 7
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 . مهزة قطع ، ومهزة وصل    

 . الما مشسية ، والما قمرية  -

 . نعتا مفردا ، واذكر أوجه املطابقة مع املنعوت  - 10

 . نعتا مجلة امسية    1

 . لةنعتا شبه مج    1

 . بدال مطابقا    1

 . بدل بعض من كل   1

 . بدل اشتمال   1

 . حرف عطف ، واذكر معناه  - 16

 . توكيدا وبني نوعه  - 17

 . خربين جيب تقدميهما لسببني خمتلفني  -18

 . يف أربع مجل حبيث تكون اسم مكان واسم زمان واسم مفعول ومصدرا ميميا  -جمتمع - ضع   - 
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وهو السالم القائم .. حاربنا حنن وحنارب من أجل أن يكون السالم الوحيد الذي يستحق وصف السالم لقد  -

لكي نعتدي  حنارب إننا مل.. وسالم األمر الواقع ال يدوم وال يكاد يقوم  .. يفرض فذلك السالم ال.. على العدل 

. د �ا احلقوق املشروعة طلبها على ارض غري� بل لنحرر أرضنا احملتلة أرجاؤها وإلجياد سبل نستعي

 .  -سالم بدأ يتحقق وهو خري للجميع طالب وإمنا حنن.. حرب  مغامري لسنا

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . امسي فاعل ، واذكر نوعهما    

 . امسي مفعول واذكر معموهلما    

 . اسم تفضيل واذكر حالته وحكمه    

 . مؤوال ، وآخر مساعيامصدرا    

 . مصدرا قياسيا وبني نوعه وفعله   

 . توكيدا وبني نوعه  -6

 . بدال  - 7
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 . مهزة قطع ، ومهزة وصل    

 . الما مشسية ، والما قمرية  -

 . نعتا مفردا ، واذكر أوجه املطابقة مع املنعوت  - 10

 . نعتا مجلة    1

 . يط ، واملعجم الوجيزيف القاموس احمل .  -احملتلة - اكشف عن  - 
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مرت �ا اإلنسانية  الىت األد�ن السماوية ومثرة كربى من مثار احلركات الفكرية واإلصالحية رسالة إن السالم

وتثبيت للحق اإلنساين يف البقاء ، وما كان إلنسان حى أن ينكر مادامت احلياة على أخيه اإلنسان  �كيد ،فيه

والتخريب ، فهو وسيلة �جحة لتوجيه اجلهود كلها حنو سعادة البشر  ناء والتشييد الاهلدموالسالم أخريا سبيل الب

قرارها حنو سالم حقيقى تنعم البشرية يف ظله �خلري  ورفاهيتهم ، وعلى الفالسفة والعلماء أن يوجهواالقيادات

 . والعدل والرخاء

 . أعرب ما حتته خط  - 

 استخرج من الفقرة   - 

 . ع ومهزة وصلمهزة قط  -

 . الما قمرية ،الما مشسية  -

 . فعال �قصا وبني امسه وخربه ، وآخر �ما وأعرب ما بعدمها  -

 . مصدرا مؤوال ، وبني حمله اإلعرايب  -

 . مجلة هلا حمل من اإلعراب ، وأخرى ليس هلا حمل من اإلعراب  -

 . نعتا مجلة  -

 . بدلني خمتلفني ، وأعر�ما  -

 .واذكر نوعه ، ووزنه اسم مكان  -

 . اسم فاعل  -

 . صيغة مبالغة  -

 .. مصدرا ثالثيا ، وآخر ر�عيا  -

 . اكشف عن الرخاء يف القاموس احمليط   - 

 .  -العلماء - زن   - 
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، فأ�ن احلياة بطيء ، وأبطأ منه إيقاع األجهزة اإلدارية اليت حتيا والبطء القاتل  أف للروتني يف مصر ، فإيقاع -

حيتك املواطن �ا فسيكتشف أنه يف مدخل مغارة سرية ال يعرف هل ينتهي به املطاف إىل التنني فيأكله أم يصل إىل 

الرجل  السداد غدا ، وذات يوم حم: القول  دائم خمرج املغارة فينجو ، يروى قول عن حداد مماطل مدينيه أنه

السندان واملطرقة ، فغضب : م �ن السداد حني يذوب االثنان فقابل ابنه الدائنني مقابلة رقيقة خداعا وأجا�

 . -هكذا قصة الروتني يف مصر. لكن غدا لن يذوب أبدا  سيذوب أن احلديد: البنه  قائال األب

 . أعرب ما حتته خط  - 

 :استخرج من الفقرة السابقة   - 

 .اسم تفضيل ، وزنة  -

 .بدال ، وبني نوعه  -

 .مفعوال آلجلة  -

 .اسم فعل ، وبني نوعه  -

 .مضارعا منصو� ، وبني عالمة نصبة  -

 .�ئب فاعل  -

 .اسم فاعل ، وأعرب معمولة  -

 .مفعوال معه  -

 .جواب شرط مقرتن �لفاء ، مع بيان السبب  -

 .مجلة يف حمل جر مع بيان السبب  -

 .اجعل هذا الفعل جمزوما مرة ومنصوب مرة يف مجلتني  -يذوقون -    - 

  -املغارة -يف أي مادة تكشف    - 

ملاذا كسرت مهزة إن يف اجلملة األوىل . إال أن احلياة كفاح لذا عرف القاصي والداين أن العمل سبيل النجاح    -  

 وفتحت يف اجلملة الثانية؟
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اع على اإلنسان الصر  يقتصر البشر ، فلوال الصراع بني البشر ما تقدمت احلياة ومل عامل مازال الصراع حيكم -

وحده ، فلطاملا تعداه إىل الكائنات الطبيعية األخرى خال اخلامل منها ، فثمة صراع بني البحر واليابس ، وأيضا 

بني الغابة والصحراء حىت كد� نعيش والصحراء ، وكم مرات تدخل اإلنسان جبهله مما أدى إىل اختالل  صراع هناك
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اللون األصفر واللون األخضر حيسم لصاحل اإلنسان  ا لعل الصراعبنيوأخري . التواز�ت بني عناصر الطبيعة 

 . -ووجوده

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من الفقرة السابقة   - 

 .ممنوعا من الصرف ، واجعله جمرورا �لفتحة يف مجلة  -

 .مبتدأ حذف خربه ، وقدر احملذوف  -

  .مفعوال مطلقا  -

 .مفعوال معه  -

  اسيامصدرا مخ  -

 .ما الكافة  -

 .فعال معر� وأخر مبنيا  -

 .خربا لناسخ ، وبني نوعه  -

 .مستثىن ، وأعربه  -

 .كم ، وبني نوعها  -

 .امجع الكلمتني مجعا ساملا يف مجلتني  -الصحراء  -األخرى  -    - 

 . -الكائنات - اكشف يف معجمك عن   - 
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احرتم اإلسالم كل االحرتام وقدره تقديرا مل يقدره احد يف بالده من قبل فقد رفيع الثقافة سليم الفطرة  رجل انه -

للدنيا من ا�تمع الغريب املادي ، انه وىل العهد تشارلز ، كفي �ذا  تكامال اخذ يقر �ن رؤية اإلسالم أكثر

 : مستقبليه  بالده أماملقد زار مصر وهو منبهر حبضار�ا وعقيد�ا وقد قال يف. على عظمة اإلسالم  شاهدا األمري

 . - تعلموا من اإلسالم السماحة وإال فسوف يعم التعصب األرض كلها ، فما أعظمه أمريا ذا نفس مسحة

 . أعرب ما حتته خط  - 

 :استخرج من الفقرة السابقة   - 

 .حرف جر زائد ، وأعرب ما بعده  -

 .مفعوال مطلقا ، وبني نوعه  -

 . فردحاال مجلة ، وحوهلا إىل م  -
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 .جواب شرط حذف فعله  -

 .ضمريا يف حمل نصب  -

 . فعال للشروع ، وبني حكم اقرتان خربه �ن  -

 . امسا من األمساء اخلمسة ، وأعربه  -

 .  -عاملو  -تعلموا  -ما الفرق بني الواو يف . عاملو اإلسالم متساحمون   -تعلموا من اإلسالم    - 

 .ثن املبتدأ وامجعه مجعا ساملا ، وغري ما يلزم" . القاضي ميلك بناء خاصا به "   - 

 يف اجلملتني؟  - مستقبلك -  ما الفرق بني. مستقبلك بيد هللا   -مستقبلك لضيفك مفتاح شخصيتك     -  

 .ابن الفعل للمجهول. جيتاز املرء احملنه حبكمته    - 
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من عظتك �دية حلق هللا تعاىل وحق  األلسن خرست عنه إين سأطلق لساين مبا: وعظ أعرايب أحد اخللفاء فقال له -

. فاتبعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ر�م . أساءوا االختيار ألنفسهم  الذين إمامتك ، لقد اكتنفك الرجال

عما  مسئول وأنت. كيف �منهم على ما ائتمنك هللا عليه . خافوك يف هللا ومل خيافوا هللا فيك فهم حزب لآلخرة 

حوا وليسوا مبسئولني عما اجرتحت يف تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فان آخر الناس صفة يوم القيامة ، اجرت 

، قال  سيفيك أما أنت � أعرايب فقد سللت لسانك ، وهو أحد: فذلك الذي �ع آخرته بدنيا غريه ، قال اخلليفة 

  -. أجل � أمري املؤمنني ، لك ال عليك: 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 :استخرج من القطعة   - 

 .منادى مبينا نوعه وحكمه اإلعرايب مث أعربه  -

 .ظرفا مبينا نوعه وأعربه  -

 .خربا لفعل �قص مبينا نوعه  -

 .مجلة هلا حمل من اإلعراب وأخرى ليس هلا حمل من اإلعراب  -

 .إن مكسورة اهلمزة مع بيان السبب  -

 .مة البناءامسني مبنيني مبينا نوع كل منهما وعال  -

 .والثالث يف حمل جر. والثاين يف حمل نصب . ثالثة ضمائر ، احدمها يف حمل رفع   -

 .مصدرين احدمها لفعل ر�عي واآلخر لفعل مخاسي مبينا فعل كل منهما  -

 .فعلني جمزومني مبينا عالمة جزم كل منهما  -
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 .حاال مبينا نوعها  -

 .�لف وصل كلمة مبدوءة �مزة قطع وأخرى مبدوءة  -

 .امسا مقصورا ، وهات مثناه يف مجلة من تعبريك  -

 .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة ، وأعرب فعل الشرط" تعفو عمن أساء ، تنال رضا هللا "   - 

 أكمل مبفعول مطلق مؤكد للفعل مرة ، ومبني للنوع مرة أخرى...... شاعت ظاهرة تلخيص الكتب  - 
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،  هللا عادية فهناك أ�م ميزها أ�ما عن وجه البهجة ، واكتشاف أن الدنيا ليست كلها الستار تشبه رفعاألعياد  -

فجعلها أعيادا كي ميارس فيها األطفال من مبدأها إىل منتهاها فرحتهم وفيها أيضا اآلمال مولودة ، وتوشك الدنيا 

  -.ولتهم بسعادة ختتلط بشيء من األسى، أما الكبار فيتذكرون طف اجلميل أن ترفع القناع عن وجهها

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .خربا لفعل �سخ ، وبني نوعه  -

 .خربا لفعل يفيد املقاربة ، وبني حكم اقرتانه �ن  -

 .اسم مفعول  -

 .اسم زمان ثالثي ، وزنه  -

 . فعال من األفعال اخلمسة ، وأعربه  -

 .وبني نوعه توكيدا  -

 .فعال متعد� ملفعولني  -

 .خربا ملبتدأ نوعه مجلة فعلية  -

 .اسم تفضيل ، وامجعه يف مجلة من تعبريك  -. مجلة نعت ، وبني حملها اإلعرايب   -

 . كم عيدا تتعطل فيه املصاحل احلكومية املصري؟ما نوع كم؟ أعرب ما بعدها    - 

 . ا� لشرطاجعل ما سبق جو " لن �مل دروسنا"   - 

 .بصيغيت التعجب  -نتقن عملنا -تعجب من     -  

 .بصيغتني خمتلفتني ، وأعرب املخصوص �لذم  -التواكل -ذم    - 

 .ضع فعال للشروع بدال من توشك ، واعد كتابة اجلملة" توشك الدنيا أن ترفع القناع"  -  -ز -

 .أخرى يف مجلتنيجمرورة �لفتحة مرة ، و�لكسرة   -جوعان -اجعل   -  -ح -
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برسالة إىل عامل كان جليال علمه يتصور إمكانية اجناز شيء ملصلحة األمة مبجالسته احلكام  علي بعث اإلمام -

اعلم :وتقول الرسالة. اجلبابرة ، ومل تكن الرسالة لتوجه للعامل اجلليل وحده بل هي للعلماء مجيعهم على مر العصور

وأداروا  قطبا مع اخلونة ، لقد جعلوك غدا وحشة الظامل ، فما أخوفين أن تبوء �مثكأن أدىن ما كتمت أنك آنست 

 . -اجلبابرة والطغاة تسلم.جمالسة اجلبابرة سلوكا عليك إىل بال�هم فبئس يعربون بك رحى مظاملهم ، ومعربا

 . أعرب ما حتته خط  - 

 :استخرج من الفقرة السابقة   - 

 . ة احملذر بهأسلوب حتذير ، وبني حال  -

 .مصدرا مؤوال ، وحوله إىل صريح  -

 .خربا ملبتدأ حمذوف وجو� ، مع بيان السبب  -

 .مضارع جمزوما يف جواب طلب  -

 .صيغة مبالغة ، وأعرب معموهلا  -

 .مضارعا منصو� بعد الم اجلحود  -

 .أن مفتوحة اهلمزة ، مع بيان السبب  -

 .ناسخ واعد كتابة اجلملةاحذف ال. انك آنست وحشة الظامل   - 

 .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة  -هللا يرضى عليك  -تسعى بني الناس �خلري -    - 

 . -مصدر ميمي  -اسم زمان   -اسم مكان   -اسم مفعول  -صن نفسك عن مسعاها �لشر بني الناس     -  

 .يف معجمك  - بال�هم - يف أي مادة تكشف عن  - 
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أن يسبب له الكثري من األزمات فلما تعرض هلا  إسالمه العاملية ، أوشك مكانته يه جارودي فيلسوف لهروج -

عواقب ذلك أمال يف رضى هللا عليه ، وحوكم الرجل يف الغرب ،  يتدبر احد من قبل ، لكنه أعلن إسالمه دون أن

 . -أروع ساحقا بشكل من أزره فانتصر الرجل انتصارا شدوا إمنا املؤمنون إال القليل منهم

 . أعرب ما حتته خط  - 

 :استخرج من الفقرة السابقة   - 

مفعوال   -مستثىن ، وأعربه   - اسم فاعل ، وزنه   -مفعوال ألجله ، وأعربه   -خربا حلرف �سخ ، وبني نوعه 

  -كم اقرتانه �ن خربا لفعل رجاء ، وبني ح  -نعتا مجله امسية   -اسم تفضيل ، وزنه   - مطلقا ، وبني نوعه 

 .ضمريين احدمها يف حمل رفع ، واألخر يف حمل جر
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 .وغري ما يلزم "ما" احذف. إمنا املؤمنون شدوا من أزره    - 

 .اخرت. -موصولة  -كافة    -زائدة   -�فية  -نوعها " قلما"يف  "ما"   - 

 .جائز التوكيد �لنون يف مجلة مفيدة  -يسبب -اجعل الفعل     -  

 .اجعل املصدر املؤول صرحيا ، وأعربه. أعلن إسالمه دون أن يتدبر عواقب ذلك   - 

 .جمرورة �لفتحة ، ومرة �لكسرة يف مجلتني "عواقب" اجعل  -  -ز -
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يتقن اللغة العربية العاشق هلا أل�ا لغة ساطعة البيان فما أحسن لغة العرب كم كلمة فيها جامعة وكم  من نعم -

ال تفىن عجائبها وال تنفذ غرائبها  نفائس يغصفي حبرها احمليط يظفر �لدرر يبحث عن أ�رها فأمامه منأسلوب رائع 

أو عنيد  جاهل أ�ا الكنز الدفني والقول املبني فمن املنكر هلذه األسرار ومن احملاول إطفاء هذه األنوار ؟ إمنا هو

 . -مكابر

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : ما يلياستخرج من القطعة   - 

 . أسلوب شرط مبينا أجزاءه  -

 .أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه  -

 .أسلوب مدح وأعرب املخصوص �ملدح  -

 .كم وبني نوعها واضبط متييزها  -

 .اسم فاعل واكتب فعله  -

 .مصدر ثالثيا وآخر ر�عيا واكتب فعلهما  -

 : صوب األخطاء الواردة يف اجلمل اآلتية   - 

 .طر منهمراطفق امل    

 .ما حيب اللغة العربية غري العاشقون هلا    

 .قرأت أربع عشرة قصائد    

 .اجعل هذه الكلمة جمرورة �لفتحة مرة و�لكسرة مرة أخرى يف مجلتني من تعبريك "عجائب"   - 

 ."جامعة" اكشف يف معجمك عن كلمة    -  
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، وكانت هذه اللغة غنية جديرة بشرف نزول  مرونة ا وأكثرهاأرقى اللغات السامية وأغناه هي اللغة العربية -

يف علوم األمم ، واستطاعت  ما القرآن �ا ، واستطاعت أن تعرب عما فيها من معان سامية ، وأن تكون أداة لنقل



 

  مذكرة دوت كوم

108 

  - ما يف اللغات األخرى حتتوى أن

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .مجعه مجعا ساملا يف مجلةامسا مقصور وا  -

 .خربا لفعل �سخ مبينا نوعه مث أعربه  -

 .مصدرا مؤوال وحوله إىل صريح يف مجلة  -

 .اسم تفضيل وبني حالته ومطابقته  -

 .امسا منقوصا وثنه يف مجلة  -

 .اسم فاعل من ثالثي واكتب فعله  -

 .مجلة يف حمل رفع  -

 .يف هذه اجلملة مث أعرب كلمة الراسخون ال بني نوع"  ال يعلمه إال الراسخون يف العلم"    - 

 .استخدم هذه الكلمة حبيث تكون مبتدأ خلرب حمذوف وجو� يف مجلة من تعبريك. اللغة العربية   - 

 .ضعها يف مجلتني من تعبريك حبيث تكون جمرورة �لفتحة مرة و�لكسرة مرة أخرى " أكثر "  -  

 

- 16   

احلرية ، فالقوي يعتمد على سطوته فكل دولة وأساطيلها وكل دولة  شعار وج يف تيارات حتتالعامل من حولنا مي -

�سلحته النووية والكيميائية احملرمة  مصون هلذا القوي إال هللا فهو راد تعتمد على ما يوجد يف خزائن أسلحتها وال

أن تسود أمة برجال ركو�م البحار أضعف مما يتخّيل الرائي فال بد أن نتحد فليس بعجيب  شك دوليا وهو بال

مائجة واقتحامهم العواصف �ثرة ولوال اجلرأة على اقتحام الصعاب ما فازت دولة مبرام فعلينا أن نتحد يف وجه هذا 

 . -املعتدي و�ذا يكون النصر

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . امسا للتفضيل وبني استعماله وحكمه   

 .مبتدأ حذف خربه مع بيان السبب   

 .حرف جر زائدا وأعرب ما بعده   

 .امسا جامدا وبني نوعه   

 .فعال أجوف وهات اسم الفاعل منه   
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 . فعال معر� بعالمة إعراب فرعية  -6

 .فعال جمردا وآخر مزيدا وبني أحرف الز�دة  -7

 .امسني للمفعول واكتب الفعل املاضي منهما مضبوطا  -8

 . حاال وبني نوعها وصاحبها  -9

 . نعتا مجلة وبني موقعه  - 10

 . اكتب العدد �حلروف مث أعربه" دولة    1 -مل ينتج السالح الكيميائي من الدول إال "    - 

 . اجعل هذه الكلمة منصوبة بثالث طرق خمتلفة يف مجل من تعبريك " الدمار "   - 

 . فعل �لنون توكيدا واجبا مره ، وجائزا مرة أخرىأكد ال" حتيا األمم �لسالم "     -  

 : أعرب ما فوق اخلط فيما يلي   - 

 . ال تستخدم سالحا نوو� يسلم اجلميع   

 . ال تستخدم سالحا نوو� يتضرر اجلميع   

 . ال تستخدم سالحا نوو� يضر اجلميع فتندم   
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خريا  جلازيهم رمضان ويتقربون إيل هللا �عظم الطاعات وإن هللاأشد االهتمام �ستقبال شهر  يهتمون املسلمون -

فاحنرف  سامية واآلن كادت أ�مه خترج عما رسم هلا من أهداف. فريضة  سبعني فالفريضة يف رمضان تستحيل

الناس معظمهم إيل سبل ال تتفق مع حكمة الصيام فاختذ الناس رمضان شهرا للهو والفسق وامللذات فأصبح 

 .  - شهد االحنراف عن الطاعاترمضان ي

  . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . نعتا مجلة   

 . خربا لفعل �سخ واذكر نوعه   

 . فعال يفيد املقاربة وحدد خربه   

 . فعال متعد� ملفعولني   

 . ممنوعا من الصرف   

 . �ئباً عن املفعول املطلق  -6

 . امسا منقوص  -7

 . متييزا واذكر نوع املميز  -8
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 . امسا حلرف �سخ  -9

 . بدال واذكر نوعه  -10

 . - اضطرب  -تتفق  -كيف تكشف يف املعجم عن    - 

 : يف اجلمل التالية رمضان أعرب كلمة  - 

 . حمبو� يف النفوس رمضان كان   

 . رمضان ثبت اهلالل فكان   

 . يكفر الذنوب رمضان بدأ   

 . رمضان الذنوب يف إمنا تغفر   
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يف كثري من الدول النامية ويرى  الشكوى اليت تشكو من ارتفاع ز�دة السكان بل جند هذه وحدها ليست مصر -

مفكرو العامل أن أخطر املشاكل هي ارتفاع معدل السكان وعلى الشعب املصري أن يستوعب ذلك وخيف الضغط 

 . - كله من وضع حلول حامسة هذه القضية اليت �تت �دد أمن العامل دعن املدن املكدسة جوانبها �لسكان فالب

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 ال �فية للجنس وأعرب امسها                                     اسم فاعل عامل وأعرب معموله   

 اسم مفعول عامل وأعرب معموله                                                     مصدرا مخاسيا   

 ممنوعا من الصرف  -6                                 اسم تفضيل واذكر حالته وحكمه   

 مجلة ال حمل هلا من اإلعراب  -8                            مصدرا مؤوال وحدد موقعه اإلعرايب  -7

 -   

  -: الصناعية فيما يلي عني املصادر امليمية واملصادر

تسعى مصر مسعى حثيثا حنو النهضة فكان ذلك العمل مفخرة لكل مصري يعترب الوحدة الوطنية شعاره ويرفض 

االتكالية واهلمجية فقد تصدر اسم مصر اجلرائد العاملية مصدرا عظيما فجعل ذلك شعبية كبرية ملصر بني دول 

 . العامل ونظر إلينا منظر إعجاب وتقدير

 . يف ثالث مجل حبيث تكون مرة اسم مكان وأخرى اسم زمان و�لثة مصدر ميمي  -منطق - أدخل كلمة  - 

 - اختاذ  - ميادين  - موانئ  - استيطان  - ا�ام  - اضطراب  - ازدحم: كيف تكشف يف املعجم عن   -  



 

  مذكرة دوت كوم

111 

 . إيصال  - دماء 
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املذهل عائدها ولعلها  الزراعية قد امتألت �ملبتكراتمصر اليوم تقدمت الدنيا من حوهلم سريعا ف فالحو -

 .  -منهل العامل مصر �لتوسع يف مستصلح الصحراء وقد استمتع العامل �ا كل االستمتاع فأصبحت إغراء زاد�م

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 اسم فاعل عامل وأعرب معموله   

 طلق�ئبا عن املفعول امل   

 اسم مكان واذكر وزنه   

 . مصدرا ميميا   

 . خربا لناسخ   

 . مصدرا مخاسيا  -6

 : بني سبب اقرتان جواب الشرط �لفاء فيما �يت  - 

 فال تعاتبه فإذا عاد إيل اإلحسان   

 . اجلزاء فلينتظر من يعمل صاحلا   

 . أن تدركه فسعى أ� تسع إيل ا�د   

 . احلقيقة الكاملة فقد أدرك من يرتق إيل اخلري   

 . يعاملونك فسوف كيفما تعامل الناس   
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اليت حتقق املعرفة فهي تفتح السبل الكثرية لكل وسائل  الوسيلة تستطيع الصحافة أن تكون يف أ�منا هذه -

أن تعرب  توشك معارف فأقبل عليها تستفد بكل ما تقدمه لك من. النهوض �لعقل فهي أكثر حتريكا للخيال 

 . -الزمن احلواجز فال متطلعا إيل ا�د يفشل يف مهمته وإال سحقه كل �لفرد

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . فعال للمقاربة واذكر حكم اقرتان اخلرب �ن   

 . ال النافية للجنس واذكر نوع اإلسم   
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 . مضارعا جمزوما يف جواب الطلب   

 . يزا وأعربهمتي   

 . مجلة ال حمل هلا من اإلعراب   

 . مصدرا مؤوال وحوله إيل صريح  -6

 . ممنوعا من الصرف وأعربه  -7

 . ضمريا يف حمل رفع وآخر يف حمل جر  -8

 . فعال مبنيا وآخر معر�  -9

 ر املؤول بعدهما نوع املشتق مث أعرب املصد. يشق طريقه مأموال أن يصل   - يشق طريقه آمال أن يصل    - 

 : فيما يلي ال بني نوع   - 

 . فال أحزن علي ما فاتين   

 . فال حزن علي ما فات   

 . ما فات فرح ال حزن   

 . ال حتزن علي ما فاتك   

  -: صحح اجلمل التالية  -  

  علينا املسلمون دور كبري   

 . نعم من تقدره أخاك   

  أفضل العلماء وخباصة املخلصني   

  لتقرأ أعمالك جيداوهللا   

 أيها املؤمنني اتقوا هللا   

  الطالبة األفضل بني زميال�ا  -6

 كلما تقدر عملك تستفيد  -7

 . إن حترتم قومك فسوف حيبوك  -8
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 ال خيضع للرغبات واألماين وإمنا يعتمد يف املقام األول على اإلميان والعمل الصاحل واإلنسان حمبوبة مدخل للجنة -

حنو العمل األفضل فيوجه  خطوة بقدر هللا و�لقضاء احملدد له فيخطو راض والعقل وهو الشرع أفعاله مىت وافقت

 .  -ذاته وجهة مباركة
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 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 مولهاسم مفعول عامل وأعرب مع                                     اسم فاعل واذكر فعله   

 اسم تفضيل واذكر حالته وحكمه                                    اسم مكان واذكر وزنه   

 اسم هيئة وزنه  -6                                   اسم مرة واذكر فعله   

 مصدرا ر�عيا  -8               اسم منقوص وأعربه وامجعه مجعا ساملا  -7

 عها مجعا ساملاثن اجلملة التالية وامج  - 

  -الدولة الكربى تسعي إيل التقدم وتلقي بعصا التخلف -

 اقتداء املسلم أحسن األعمال  -ما أحسن اقتداء املؤمن �لرسول   - 

 . أعرب كلمة أحسن يف اجلملتني

 ضع يف املكان اخلايل من كل مجلة املطلوب أمامها  -  

  -ع معايفمج -  - - - - - -  - - -ليت املرضى يصبحون    

  -مجع املشرتى -يف أوراق البورصة   - - - -  - - -  - -تلف    

  -مثىن حسناء -  - - -  - - - - - -فاطمة وأختها    

  -مثىن لقاء -  - - -  - - - - - -مت االتفاق يف    

  -اسم مرة -  - - - -  - - -  - -أعان األب ابنه    

  -ر صناعي من الفوضيمصد -أساس التخلف   - - - - - - - -  -6

  -اسم هيئة من طاف -هادئة   - - - - -  - - - - طاف السائحون   -7

  -اسم زمان من انتشر -األمراض   - -  - - - -  - - - الصيف   -8

  -ضع مصدر تبادل -  - - - - - - -  - -تبادل الفريقان اهلدا�   -9

  - ضع مصدر ميمي -  - - - -  - - - - -انطلقت الطائرة من املطار   -10

 : ثن وامجع اجلمل التالية مجعا ساملا  - 

 . سرين أنك مل تفرط يف حقك   

 . أنت األرفع شأ� بني الطالبات   

 . اليد العليا خري من اليد السفلي   

 . العصا اخلضراء أشد ضر�   
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  -   -ز -

 .  -الر�حني وأعر�ا احذف األلف والالم من كلمة -. ومل تبق إال علي الر�حني الصغرية    

 ملاذا نونت كلمة بناء ومل تنون كلمة حسناء ؟ . حسناءُ  هذه فتاة  -مرتفع  بناءٌ  هذا   
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خطرية �دد الكائنات احلية مجيعها وخباصة اإلنسان فهي مشكلة من أشد  مشكلة إن التلوث -

ن املدمر حياته يف حالة من العشوائية ويف كل علي البيئة ولذلك علينا أن حنمي البيئة من اإلنسا دمارا املشاكل

خطوة مقيدة دعائمها جند املسئولني حيذرون من هذا اخلطر فال يعرف آ�ره إال العلماء فال تستلمن له فإن مل تسرع 

التلوث التلوث حىت نتحرر من  : العلماء البشرية لوضع احللول فاخلطر واقع ال حمالة فبئس خطرا التلوث فيا ايها

 .  - سريعا فهو مصدر إزعاج لكل البشرية فما أبشعه متحررا اخلطر هذا

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 اسم فاعل عامل وأعرب معموله                                         خمتص وأعربه   

 متييزا                                  اسم مكان واذكر وزنه   

 اسم تفضيل واذكر حالته وحكمه  -6                         اسم مفعول وأعرب معموله   

 اسم ال النافية للجنس وأعربه  -8                                     مستثين وأعربه  -7

 حمذر منه وأعربه  -10                              أسلوب ذم وحدد فاعله  -9

 صيغة مبالغة واذكر وز�ا   1          �لنون واذكر حكم توكيده مضارعا مؤكدا   1

 مصدرا صناعيا   1              مضارعا منصو� واذكر عالمة نصبه   1

 نعت مجلة واذكر حمل إعرابه  -16                                     مصدرا ميميا   1

 مصدرا ر�عيا  -18                           خربا لناسخ واذكر نوعه  -17

 مصدرا مؤوال وأعربه  -20                                      بدل وأعربه  -19

 ممنوعا من الصرف   2                            توكيدا معنو� وأعربه   2

 ضمريا يف حمل رفع وآخر يف حمل جر   2         جواب شرط مقرتن �لفاء مع ذكر السبب   2

 مجلة ال حمل هلا من اإلعراب  -26                       رعا مبنيا وآخر معر�مضا   2

 مضارعا جمزوما واذكر السبب  -28              أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه  -27

   مضارعا مرفوعا وأعربه  -29

 . أكد اجلملة �لنون توكيدا واجبا. يتحقق النقاء �لقضاء علي التلوث   - 
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  -أعرب ما بعد حىت -  . أتفوق أذاكر حيت  - الصباح اكر حىتأذ  - 

 . ما نوع الفاء يف اجلملتني  -من يقرأ كثريا فلن يشعر �لفراغ  -هل �مل القراءة فتشعر �لفراغ  -   -  

 . متفتحا تفتحت احلقائق  -الزهور  متفتح الربيع  -األذهان  متفتح املكتبة  - 

 . بني نوع ما حتته خط

 . ما إعراب مع يف اجلملتني. يف املكتبة  معا جنلس  - زمالئي يف املكتبة  مع أجلس  -  -ز -

 . اربط �داة شرط تفيد املكان  -ترى مناظر بديعة  - تسري يف شوارع القاهرة  -  -  -ح -

 . ضع سوى بدال من إال وأعر�ا. ال يهتم بر�ضة املشي إال ذوو املهارات العالية  -  -ط -
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إذا كبوت يوما فإن النجاح حليف كل مثابر وسر حثيثا إىل هدفك حتقق ما تريده واسع جاهدا إيل ما  تيأس ال -

فتفوز  تعقال �ملك املنشود فال حيقق هدفهم إال املثابرون وكن أكثر تظفر تصبو إليه واجتهد يف ذلك اجتهادا كي

 .  - أن تسعى رغبة يف حتقيق مرادك اإلنسان وعليك أيها

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من الفقرة   - 

حاال وبني    ظرفا وبني نوعه    �ئبا عن ملفعول املطلق ووجه نيابته    مفعوال مطلقا وبني نوعه    مفعوال ألجله    

 حرف �سخ وحدد امسه وخربه  -8مستثىن وأعربه   -7متييز وبني نوعه   - 6نوعه 

 ؟  -مرادك -  كيف تكشف يف معجمك عن   - 
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يبعث الطمأنينة يف نفوس الشعب ليحيا حياة دميقراطية يف مستوى الئق به  جريء إن تعديل الدستور هلو قرار -

والداين ابتداء من الصيب إيل الشيخ فعلي كل إنسان متفتح ذهنه يقظ ضمريه مقدرة آراؤه  يتساوى يف ذلكالقاصي

 . -لأفض تفاؤل مبستقبل نظرة أن ينظر إيل ذلك

 . أعرب ما حتته خط  - 

 استخرج من الفقرة   - 

اسم    صيغة مبالغة وأعرب معموهلا    اسم مفعول عامال وأعرب ما بعده    اسم فاعل عامال وأعرب معموله    

خربا    -8اسم منقوص وامجعه مجع مذكر سامل   -7. اسم مقصور وثنه   -6اسم هيئة وز�ا    . تفضيل وزنه 

 . وبني نوعهحلرف �سخ 
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حتركا�ا علي حقيقة مفادها أن العراق ممتلكة أسلحة الدمار الشامل  مؤسسة زعمت أمريكا أن حر�ا ضد العراق -

حترير الشعب العراقي من  هدفها علي أرض الرافدين االستعمارية ومتادى بوش يف غيه وضالله فأعلن أن هجمته

العرب  حكام ء الغاشم الذي يستهدف قتل املدنيني وترويع اآلمنني و�ما أقبح االعتدا. ظلم القيادة احلاكمة 

استفيقوا من غفلتكم فقد أضحت خطوات املستعمر قريبة من أرضكم وال تنتظروا حىت �تى إىل بالدكم اخلطر 

 .  -بعد أن كتبت لكم السيادة على كل األمم. فهذا أسوأ سبيل يقربكم إيل اال�يار 

 . طأعرب ما حتته خ  - 

  -: اقرأ القطعة السابقة مث استخرج منها ما يلي   - 

خربا حلرف �سخ وآخر حلرف �سخ    اسم مفعوال عامال وأعرب معموله    اسم فاعل عامال وأعرب معموله    

اسم تفضيل   -6أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه    مجلة يف حمل رفع وأخرى يف حمل جر    وبني نوعهما 

فعال معر� بعالمة فرعية وآخر معر�   -8مصدرا مؤوال وبني حمله اإلعرايب   - 7طابقته للمفضل واذكر حكم م

 . بعالمة أصلية مع التعليل

حول التعجب إيل تفضيل وأعرب    -ما أقبح االعتداء الغاشم الذي يستهدف قتل املدنيني وترويع اآلمنني -  - 

 . فيه  -االعتداء - كلمة 

 : يف اجلملتني اآلتيتنيبني نوع املشتق   - 

 أمريكا وبريطانيا معتديتان على العراق            العراق معتدى عليه   
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من التأمل مرت به والسفينة متضي يف مدارها قال كانت نفوسنا عامرة   -حلظات - وصف أحد رواد الفضاء -

ة الشمس الذهبية اليت جتتاز الفضاء إلينا ويف مبشاعر حية كنا نرى القدرة الرائعة فيما حولنا من الظواهر يف أشع

 - الرحلة كان يرى يف كل شيء  - طوال - جنوم السماء اليت تسبح معنا والقمر املظلم الذي مل يفارقنا وجهه

 .  -هللا وكان كل شئ يدل علي أنه من صنعه ومن إبداعه  -وجه

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . عا واكتب مفرده ، مفردا وأكتب مجعهمج   

 . امسا ممنوعا من الصرف وأعربه   

 مجلة تقع خربا لناسخ وبني موقعها اإلعرايب   

 . كلمة مبدوءة �مزة وصل وأخرى مبدوءة �مزة قطع   

 . امسا ممدودا وثنه ومصدرا واذكر فعله   
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 . مضارعني أحدمها مرفوع واآلخر جمزوم وبني أداة اجلزم  -6

املوصلة شرطية وغري ما يلزم مث اكتب اجلملة   -من - اجعل. يصعد إيل الفضاء  من يرى القدرة الرائعة   - 

 . صحيحة

 . واكتب اجلملة كاملة  - رائد -ثن وامجع كلمة . رائد الفضاء كان يرى يف كل شيء وجه هللا   - 

 . واسم املفعول وضعه يف مجلة أخرى. عندك صغ من هذا الفعل اسم الفاعل وضعه يف مجلة من   -تسبح -  -  
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اإلنسان إىل التفكري فهو �لنسبة إليه ليس جمرد ترف كمايل جيلب له املتعة أو اللذة ولكنه   -احتياج - ما أشد -

حياة طيبة ولعل هذا ما عناه أحد الفالسفة   -ليحيا - أمر ضروري ال تكتمل بدونه إنسانية اإلنسان الذي يفكر

ألنه   -فكر - قوله أنين أستطيع أن أختيل إنسا� بال يدين أو بال رجلني ولكنين ال أستطيع أن أتصور إنسا� بالب

 . -مجاد صخرة أو  -جمرد -  عندئذ سيكون

 . أعرب ما حتته خط  - 

 . السبب إن املكسورة اهلمزة مع بيان السبب وأخرى مفتوحة اهلمزة مع بيان   :استخرج من القطعة ما يلي   - 

 مصدرا واذكر فعله   

 مصدر مؤوال واذكر الصريح منه   

 معطوفا وأعربه واذكر املعطوف عليه   

 . فعلني أحدمها الزم واآلخر متعد   

 -  أعرب كلمة. ضروري لإلنسان التفكري إمنا  -ضروري لإلنسان  التفكري إن  -ضروري لإلنسان  التفكري   - 

 . يف اجلمل السابقة  -التفكري

 . أعرب هذا التعبري. مالك مفكرا    - 

يف العبارة السابقة عدد من   -حارب اجلندي العدو صباحا أمام قائده حماربة �سلة ابتغاء النصر -   -  

 . حدد هذه املنصو�ت وأعر�ا  -حارب -املنصو�ت مرتبطة �لفعل 

 ما موقع اجلمل اآلتية اليت وردت يف العبارة من اإلعراب ؟  - 

 . ليس جمرد ترف كمايل  -أشد احتياج اإلنسان إيل التفكري   - أستطيع أن أتصور إنسا� بال يدين  
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 - إيل سبب غريه ملن حيس  -حاجة - ذلك وال  -غري -للغناء   -سبب - ألنه حي وال  -ليغين -  إن الربيع

 ؟  -حرارة وضياء - إال  -احلياة -  والربيع حي ألنه موسم احلرارة والضياء وهل  - ويعيش

 . أعرب ما حتته خط  - 



 

  مذكرة دوت كوم

118 

 . استخرج مجل مؤكدة وبني وسيلة توكيدها ، مث اكتب اجلملة غري مؤكدة   - 

 . يف قوله ملن حيس ويعيش ؟ ضعها يف مجلة من عندك تعرب عن معىن آخر  -من -ما نوع    - 

ضعها يف مجلة من عندك . يف العبارتني   -ال -ما نوع . ال يغين الربيع لسبب غري ذلك . ال سبب غري ذلك   - 

 . مبعىن آخر

 . واضبطها �لشكل  - إال -بدال من   - غري -ضع . ما احلياة إال حرارة وضياء   -  

 . اجعل هذا الفعل واجب التوكيد مرة وجائز التوكيد مرة أخرى  -يعيش -  - 

 . توكيدأكد هذه اجلملة بوسيلتني من وسائل ال  -الربيع حي -  -  -ز -

يف كل مجلة مع بيان  الربيع اضبط كلمة. ألنه حي  الربيع يغين  -يغين  الربيع إمنا  -يغين  الربيع إن  -  -ح -

 سبب الضبط

  -مجال -مرة أخرى واضبط كلمة   -أصبح -مرة و  -إن -أدخل علي اجلملة   -الربيع مجال -   -  -طـ -

 . مع بيان سبب الضبط

 .علي اجلملة وغري ما يلزم  -إن - أدخل : ن �لربيع جلماله يتمتع اإلنسا  -  -ي -

 . حول هذه اجلملة الفعلية إيل مجلة امسية وغري ما يلزم: أعجبت �لربيع إعجا� كثريا   -   -ك -

وما عالمة   -كالمها -ما إعراب كلمة   -مصدر حياة ومجال يف الربيع كالمها احلرارة والضياء -  -  -ل -

 . ل بني هذه الكلمة واملثين صلة ؟ وضحاإلعراب ؟ وه
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فيصنع اهلرم أقصى قدرته أن حياكي الطبيعة ولكن   -اجلبل -  وقد حياكي  -واهلياكل - اإلنسان يقيم املعابد

احملاكاة اليوم ال تكفيه إنه يغري الطبيعة نفسها وفقا حلاجته فهو ينقل اجلبل من مكان إيل مكان وهو يضع حول 

اهلادر يف فيضانه العارم قلبه أقرب   -النيل - نعم هذا: جا وجيعله بقرة داخل حظرية جتلب له �ملشيئة النيل سيا

 . له ��شيد اخلري والربكة والنماء  -يراد -  إيل عصفور وديع مغرد بني قضبان قفص ، يين وقتما

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . خربا ملبتدأ مجلة فعلية تقع   

 . �بعني أحدمها �لنعت واآلخر �لعطف وأعر�ما   

 ظرف مكان وأعربه   

 . مجلة مؤكدة وبني وسيلة توكيدها   

 . فعال ينصب مفعولني وبينهما مشتقا وبني نوعه وفعله   
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 . ؟ أعرب ما بعدها  -ال -ما نوع :   - احملاكاة ال تكفيه -  - 

 . لمة يف مجلة من إنشائك حبيث تكون جمرورة �لفتحة وبني سبب منعها من الصرفضع هذه الك  -أ�شيد -  - 

   -  

 ؟  - يغري الطبيعة  -ينقل اجلبل   -ال تكفيه   -يقيم املعابد  -: ما موقع اجلمل اآلتية من اإلعراب     

 . اسم فاعل اذكر فعله: هاد   -مصدر اذكر فعله : حماكاة     

 قطع فلماذا ؟  -إنه -وصل ويف كلمة   -اخلري -اهلمزة يف كلمة     

- 179 -  

العمل جهد منظم يبذل للحصول على نتيجة �فعة وقد يكون فكر� وقد يكون عضليا أما العمل الفكري فهو  -

الذي يتطلب طاقة ذهنية ويتجلي يف اإلدارة والقيادة والقدرة علي التوجيه والتنظيم واالخرتاع كعمل العامل والقاضي 

فهو الذي يتطلب بذل طاقة عضلية كعمل النجار واحلداد   -اجلسمي - وأما العمل العضلي. ملعلم وغريهم وا

كل ما حيتاج إليه اإلنسان من موارد غذائية    - وحدها   -وتتولد ضرورة من أن الطبيعة ال تقدم  -والزارع وغريهم 

 . -وال سيما بعد تعقد احلياة االجتماعية وازد�د مطالب البشر

 . أعرب الكلمات اليت حتتها خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . كلمتني األوىل مبدوءة �مزة وصل مع بيان السبب والثانية مبدوءة �مزة قطع مع بيان السبب   

 . مشتقا وبني نوعه وفعله   

 . خربا وبني نوعه   

 . مجلة تقع نعتا وبني موقعها اإلعرايب   

 .  تبدأ �ل الشمسية والكلمات اليت تبدأ �ل القمريةالكلمات اليت   

  -: ما نوع األساليب اآلتية   - 

 � معشر الشباب                         إ�كم والكسل   

 إن تعملوا تنجحوا                          العمل العمل   
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ة اليت بدأ� فيها عبور الفضاء واالنطالق علي درب الكواكب التارخيي أ�منا : وال مفر لبين اإلنسان يف أ�منا هذه "

لندرك بقلوبنا ونتذوق بوجداننا قيمة ذلك األمر اخلطري اجلليل  نفسه من اجتياز فضاء النفس البشرية يف الوقت

هذا آالت تركب آالت صماء عمياء ال شعور هلا وال نرتفع إيل حدود  نكون الذي حققناه بعبور الفضاء الكوين فال
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وال ننتقل إيل تلك الرحاب العلوية الساكنة اهلادئة ومعنا آ�ر األرض  - بصغائر عاملنا ومحاقاته اجلديد العامل

 . "  -وشرورها

 .أعرب الكلمات اليت حتتها خط واضبط مابني القوسني �لشكل  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . امسني أحدمها مبين واآلخر معرب   

 . منفيا وبني أداة النفي وأعرب ما بعدها أسلو�   

 . مجلة ال حمل هلا من اإلعراب   

 . ممنوعا من الصرف   

 . امسا لال النافية للجنس   

 . حول هذه اجلملة الفعلية إيل مجلة إمسية  -ننتقل إيل تلك الرحاب -    - 

 ؟  -هلا -يف   -ها -و   -أ�منا -يف   -� -ما املوقع اإلعرايب للضمري    - 

 . اجتياز  -األمر   -التارخيية : علل مهزات الوصل يف الكلمات اآلتية   -  
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احلب   -أخاه - الكثري من اخلصال احملمودة وخباصة حب اإلنسان ألخيه اإلنسان وحني حيب اإلنسان  - هناك -

تدي كل إيل طريق اخلري الصادق الصحيح يتخلى التاجر عن غشه والظامل عن ظلمه واحلاكم عن تعسفه ويه

لو أحببتك ما آذيتك وال سلقتك بلساين وال غششتك بقويل وال خضت يف عرضك وشرفك   -أ� -  . والصواب

ولقد قال الرسول صلي هللا عليه وسلم . لو كنت أحبك لكنت املؤمن احلق ولو كنت حتبين لكنت املؤمن الكامل 

� صاحيب لست أ� �ملؤمن احلق حني قلعت من قليب   -فسهألخيه ما حيب لن  -حيب -  ال يؤمن أحدكم حىت -

اغرس احلب اليوم وداوم علي رعاية ما . غرسة حبك ولست أنت �ملؤمن احلق حني نزعت من قلبك غرسة حيب 

أتشكو من أحد   -ذلك - غرست وانظر فيما بعد الثمر ال يف قلوب الناس وحدهم بل يف قلبك أنت وقل يل بعد

 د منك ؟؟ وهل يشكو أح

 . أعرب الكلمات اليت حتتها خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

أسلوب نداء وأعرب    -أداة شرط غري جازمة وبني فعل الشرط وجوابه    -مجلة مؤكدة وبني وسيلة التوكيد   -

 . خمتصا وأعربه  -خربا مجلة   -حرف جر زائد وبني أثره يف املعىن    -املنادي 

يف مجلتني ووضح الفرق بني   -نون النسوة - وإيل   -�ء املخاطبة -أسند هذا الفعل إيل   -يهتدي -  - 

 . الفعلني
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يف اجلملة السابقة وضعها يف مجلة   -ال -بني نوع   -ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه -  - 

 . أخرى �ستعمال آخر

اجعل كال من فعلي الشرط واجلواب مضارعني واكتب . من �ى عن الصغائر رضى لنفسه أعلى الدرجات   -  

 . اجلملة صحيحة

اجعل هذه الكلمة منادى يف مجلتني حبيث تكون يف األويل نكرة غري مقصودة ويف الثانية نكرة   - مواطن -  - 

 . مقصودة واضبطها �لشكل يف احلالتني

  -رعاية  -آذيتك  -كيف تكشف يف معجمك عن    -  -ز -
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يف شيت صنوف املعرفة واضطر�م ظروف جمتمعا�م إيل السعى الدائب ليتمكنوا من  صل أجداد� العلم وألفواح -

أنواعالعلوم ويتعمقوا فيها فلم تكن هناك مدارس نظامية علي الصورة املعروفة تفاصيلها يف زمننا وال الطباعة  خمتلف

إيل أي موضع مهما بعد يف  أقدامه ي نفسه أن حتركهمنتشرة االستفادة منها و�ت طالب العلم آخذا العهد عل

الثانوية العامة ال تتخلقوا األعذار الواهية جتنوا مثار النجاح وطمئنوا أنفسكم  طالب سبيل حتصيل العلم واملعرفة و�

 .  -أن طريق النجاح مملوء �ألشواك اليت حتتاج إيل صرب ومثابرة

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : لقطعة ما يلياستخرج من ا  - 

 . فعال مضارعا منصو� واذكر أداة النصب وعالمته   

 . فعال مضارعا جمزوما واذكر أداة اجلزم وعالمته   

 . ممنوعا من الصرف مع التعليل   

 . خربا لناسخ واذكر نوعه   

 . بني نوع كم وأعرب متييزها.   -كم أعذار يدعيها املهمل -    - 

 لغري التوكيد وغري ما يلزم كليهما اجعل  -ق كليهما مؤسسان �ضة األممإن العلم واألخال -    - 

 . اجعل الفعل ما بني القوسني واجب التوكيد �لنون يف مجلة من إنشائك  -حتتاج -   -  

 .اجعلها جمرورة �لفتحة يف مجلة من إنشائك  -تفاصيل -  - 

 ؟  -شىت -  كيف تكشف يف معجمك عن   -  -ز -
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 - يهدم اإلنسان ، ويؤدي إىل فساد احلياة ، إذ إنه يزور احلقائق ، ويطمس  -اآلفات -  الكذب أخطر إن "

تعرتض   -اليت - ويقف حائًال دون التقدم ؛ ألن التقدم حيتاج إىل مصارحة ودراسة واقعية للمشكالت  -املعامل

، فنعم اخللق الصدق ، وبئس خلقاً فيا أيها الشباب الصدق الصدق   -األمران -  سبيله ، والكذب ليس فيه

 . " الكذب

 . أعرب ما حتته خط  - 

   . خربًا لناسخ وبني نوعه    وآخر يف حمل نصب . ضمرياً يف حمل جر    : استخرج من القطعة ما يلي   - 

رب أسلوب مدح ، وأع  -6. أسلوب إغراء،أعرب املغرى به      .مصدرًا مخاسياً    . خمصوصاً �لذم وأعربه 

 .املخصوص �ملدح

  : أجب عن املطلوب ملا يلي  - 

 .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة وغري ما يلزم  - تعلو مكانته  –يقول الصدق   -   

  . يف مجلة تكون جمرورة �لفتحة  - معامل   -ضع كلمة    

  . فعل مضارع اجعله مبنياً يف مجلة من تعبريك  - يقف  -   

  . اجعل هذه الكلمة مثىن مرة ومجع مذكر سامل مرة أخرى  - األمسى  -   

  . يف العبارة  - كم  - بني نوع  - كم أ�س يهدرون وقت فراغهم   -   

قبل التحويل وبعد   - جهاده  - أمشكور جهاده ؟ حول اسم املفعول إىل اسم فاعل ، واضبط كلمة   -6

  .التحويل

 .  -اإلنسان -اكشف يف معجمك عن  - 
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 : مغامرة ، فتعّلم ركوب األخطار ، وصْل حاضرك مبستقبلك، ورحم هللا الشاعَر الفذُّ إذ يقول احلياة � ُبّين ، إّمنا "

 .فطن ملا شّق على السادات فّعال سّيد ال يدرك ا�د إال

خدمة الوطن واجب على   يؤمل فيك أن تكون النموذج احلّي لبناء حضارته اخلالدة ، ولعمري إن الوطن �ُ بّين ، هو

كيف السبيل إىل : واعمل على ترمجه ذلك إىل عمل ، وال تقل   -!ما أعّز الوطَن  - كّل فرد ، فاجعل شعارك 

 . " اخلري حيصده يزرع ذلك ؟ فالوطن يرفعه أبناؤه ، وشعب عامل خري من شعب خامل ، فمن

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

تركيبني تقّدم فيهما    -تركيبا ُحذف منه اخلرب وجو�     -تركيبا ُحذف منه املبتدأ وجو�    -خربا مجلة فعلية   - 
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 . تركيبا جاز االبتداء فيه �لنكرة    -تركيبا تقّدم فيه اخلرب وجو�     -املبتدأ وجو� 

 : صّوب األخطاء يف الرتاكيب التالية  - 

 . كّل رجل وأخالقه متالزمان    -                       .د ا�تمع لوال التعاون موجود لفس  - 

 . لعمري ميني ألخلصّن يف عملي   -                         .تقديري املعلم حاصل مؤد� عمله   -

 . منزل قرب احلديقة   -                         .إّمنا العاملني ينهضون ��تمع    -
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اليت أخذت تستشري يف جسد  الظاهرة ، وتبذل املؤسسات جّل طاقتها للحد من هذه العامل رض يؤّرقالبطالة م -

يعتصر قلوبنا ملا نراه من فقر منتشر يف   األمة املاجدُة ، فكم من شاب تقّدم للوظيفة فكان الفشل حليفه ، واألمل

 .  -النّية � عّز وجلّ  املخلصة ميأل قلوبناكّل مكان ، فنحن نرى الكثري على شفا اال�يار لوال اإلميان الذي 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

    -خربا ُحذف وجو� مع التعليل    -مبتدأ تقّدم وجو� مع التعليل    -خربا مجلة فعلية    - خربا مفردا   -

 . ضمريا منفصال وأعربه   -مبتدأ ُحذف وجو� مع التعليل 

 : علل ما يلي  - 

 . " وهللا يرزق من يشاء بغري حساب: " تقّدم املبتدأ وجو� يف قولة تعاىل     

 .  -ترّفق �لضعيف البائُس احملتاجُ  -حذف املبتدأ وجو� يف      

 .  -إتقان مهنٍة أمان من الفقر -: جاز االبتداء �لنكرة يف      

 .  -! لوال فسحة األمل ما أضيَق العيشَ  -: حذف اخلرب وجو� يف     

 . " أْم على قلوب أقفاهلا: " تقّدم اخلرب وجو� يف قوله تعاىل     
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  -قناة -  ، إذ عربْت قواتـَُنا الباسلةُ  -احلديث - مشهوًدا يف العصر  -يوًما -  -رمضان - كان العاشر من  -

وا أنه ال يـُْقَهُر، وحررْت سيناء احلبيبة، وقهرت اجليش اإلسرائيلى الذى زعم  -�رليف - السويس وحطمت خط

 .  - وما أسعد� �ن يتحقق  -النصر - ، وأعادْت هلم الكرامة، فما أعظم -العرب - ورفعت رأس

 . أعرب ما بني القوسني  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 
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وأخرى فيها مهزة   - ة وصل مهز   -ونوعه يف العبارة   -إن -عني خرب   -ممنوًعا من الصرف وبني سبب منعه 

 .قطع مبيناً السبب

 .مصدرًا صرًحيا وأعربه  -أن يتحقق -اجعل املصدر املؤول    - 

 .اربط بني اجلملتني �داة شرٍط جازمة وغري ما يلزم  -حيررون فلسطني  -يتحد العرب  -    - 

 ؟ -أعادت -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن     -  
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تظهر معادن الشعوب ، فالشعوب العظيمة  ز اليوم أزمة اقتصادية عنيفة ، واألزماتإن مصر� جتتا -

أليسوا مثار غرسها ؟ ومن واجب  . العظيمة ، ومن حق مصر على بنيها أن يضحوا راضني يف سبيلها  اآلالم تبنيها

أال . يعط الكثري  كل مصري أن يقدم هلا يف حمنتها مقابل ما �خذ من خريها يف رخائها ، فمن �خذ الكثري

 .  -، ولكن نعم ما يقدمه املواطن حينذاك التضحية �لنفس والتربع �لنفيس املشكالت احلياة حني تتعقد أقسى ما

 . أعرب ما حتته خط  - 

اسم   -ممنوعا من الصرف ، واذكر سبب منعه   -جواب شرط ، وبني عالمة إعراب فعله : استخرج منها   - 

مضارعاً أسند إىل الضمري ، مع بيان نوع الفعل   -مصدرا لفعل ثالثي وأخر لفعل غري ثالثي   -فاعل وحدد فعله 

 . متعجباً منه وأعربه  -خربا حلرف �سخ ، وبني نوعه   -

 . فعل مضارع اجعله مبنيا بطريقتني خمتلفتني.   -يقدم -  - 
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وطنية املوظف أثرها خلدمة الوطن ونفعه والشعب مهددة الوحدة ال جرثومة الفتنة الطائفية إ�ا أقبح ما -

املثلي غري مبالني مبصاحل عنصري األمة ، ال  الوحدة أفراده دسائس أعدائه اليت تسعى لتفتيت تلك حذر املصري

فالوحدة . احلذر احلذر تسلم � شعب مصر فمسلكك حتت أنظار العامل كله . فرق يف ذلك بني مسلم ومسيحي 

 .  -لالوطنية نعم العم

 . أعرب ما حتته خط  - - أ -

اسم   -اسم تفضيل وزنه وأذكر حكمه   -اسم فاعل وأعرب معموله   -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

صيغة مبالغة   -أسلوب إغراء واضبط املغري به مع بيان السبب   -متعجبا منه وأعربه   -مفعول وأعرب معموله 

 خمصوصاً �ملدح وأعربه  -مصدرا ميميا واذكر نوعه   - جواب طلب وأعربه   - وأعرب معموهلا 

 . اجعل هذا الفعل واجب التوكيد �لنون يف مجلة من تعبريك  -يتقن -  - 

 . اجعل هذا االسم امسا خمتصا يف مجلة من تعبريك  - املصريون -  - 
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 . ءاجعل جواب الشرط مقرت� �لفا.   -مىت ترتدد علي املكتبات تزدد معارفك -   -  

 . أكمل �سم مناسب وأعربه  -..........حيرتم املصريون الوحدة الوطنية ما عدا  -  - 

 . يف اجلملتني  -مع - جنلس معا يف املكتبة ما أعراب   - أجلس مع زمالئي يف املكتبة   -  -ز -

 بيان السبب الطالبان كالمها متفوق أعرب كالمها يف املثالني مع  -الطلبان كالمها متفوقان   -  -ح -
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بلغ موسم األمطار قمته يف األ�م األوىل وفاض النهر فيضا� ما عليه من مزيد وبدت صفحة  -

املاء ،  لتبخر ممتدةمن املياه ،ولكن حرارة الشمس كانت كافية وكأ�ا مساحة الواسعة األرض

وتصلب قشر�ا ، وتصبح صاحلة تنخفض بعد ذلك ، وبدأت املمرات الزراعية جتف مياهها ،  األمطار وأخذت

بفضال� على عباده ، فما  أعظم. وأخذ الزراع احملاصيل الزراعية لتمتلئ مل املخازن مل فتعمر األسواق . للسري 

 .  -ولوال فضل هللا هللك العباد. لفضله من منكر إال من زاغ قلبه عن احلق 

 . أعرب ما حتته خط  - 

خربين خمتلفني حلرفني �سخني   - مجلة تقع نعتا   -مفعوال مطلقا وأعربه   -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

 . خربا حمذوفا وقدره  -حرفني زائدين وأعرب ما بعدمها   -واذكر نوع اخلرب 

 ؟  -إال - الواقعة بعد -من - ما نوع.   -زاغ قلبه من ما لفضله من منكر إال -  - 

 ما حكم �نيث الفعلني يف اجلملة السابقة ؟.   -بدأت احملاصيل متأل املخازن -  - 

 . من اجلملة ، مث اكتب اجلملة صحيحة  -ما - احذف. إمنا يعم الرخاء   -  

 . أكد اجلملة السابقة بتوكيد مناسب. بلغ موسم األمطار قمته   - 
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فال . اهلداية  مصابيح فهم. اما العلماء إن األمم الراقية تسعى دائما إىل إكرام العلماء وإجالهلم ، فيا أبنائي احرت  -

. مالزمة احلكماء واالستماع إليهم والعمل بنصائحهم   - الشباب أيها  -قيمة ألمة بدون العلماء ، فعليكم 

  -ينضب صاف ومعني عذب ال جمالسة العلماء ؛ أل�م نبع عمال فنعم

 . أعرب ما حتته خط  - 

  -أسلوب اختصاص وأعرب املختص   -خمصوصاً �ملدح أعربه   - ل اسم فاع: استخرج من العبارة ما يلي  

 .امسا لال النافية للجنس واضبطه  -مصدرين خمتلفني   -مبتدأ مؤخراً 
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 . اجعل هذا الفعل واجب التوكيد مرة ، وجائز التوكيد مرة أخرى يف مجلتني من إنشائك :  -تسعى - -
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اليقظ ، فليحرص كل فرد على أن حياسب نفسه على أخطائها ،  هضمري  اإلنسان جوهر ، وجوهر اإلنسان -

أن السعادة  شك كثريا قبل اإلقدام على أي عمل خيصه أو خيص غريه ، فمن يوجه ضمريه يسعد ، وال ويفكر

 .  -إنسان يسعى إليه الناس مسعى حثيثاً  كل مطلب

 . أعرب ما حتته خط  - 

فعال مضارعًا جمزوماً ، وأخر منصو� مع   -شرط ، مع بيان أجزائه  أسلوب  -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

 �ئبا عن املفعول املطلق  -صيغة مبالغة   -مصدرا ميميا ، واجعله اسم زمان يف مجلة   -بيان السبب 

 . اإلنسان اجعل هذا االسم مصدرا صناعيا يف مجلة -

 . اجب وممتنع وجائز التوكيدأدخل هذا الفعل يف ثالث مجل ، حبيث يكون و   -يهوى - -
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،  أمل احلياة املعطاء ، الذي يكشف أحزا�ا ، املخفف أشجا�ا ، فال حياة بغري زهر إن األمل املشرق �لسعادة -

فليكن املك غاية كرمية ، إن حتاول حتقيقها �لعمل تسعد خبريها ، وعليك أن تسعى إىل األمل عن طريق العمل ، 

 . -ضر� من أحالم اليقظة ، يرهق اإلنسان �لتفكري ، وال يتحقق من ورائه شيء واقعي األمل هذا يصري حىت ال

 . أعرب ما حتته خط  - 

  -فعال مضارعاً مرفوعاً ، وأخر منصو� مع بيان السبب   -صيغة مبالغة   -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

 . اسم فاعل عامل وبني معموله  -ا لال النافية للجنس امس  -خربا لفعل �سخ   -أسلوب شرط ، وبني أجزاءه 

ضعها يف ثالث مجل ، حبيث تكون يف األوىل اسم زمان ، ويف الثانية اسم مكان ويف الثالثة مصدرا   -تسعى -  - 

 . ميميا
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ائعا حيث ر  استغالال يف �ضة تكنولوجية حممودة آ�رها فقد استغلت مصر العلم اآلن ال شك أن مصر تعيش -

فأصبحت املدارس مزودة �حدث األجهزة العلمية واحلاسب اآليل وشبكات . أدخلته يف جماالت كثرية كالتعليم 

ملالحقة التقدم   - النايل سات -اإلنرتنت كما استغلت العلم يف جمال اإلعالم حيث أطلقت القمر الصناعي 

 .  -البشر بين ما معا ينشران اخلري والسالم علىوان هذا العلم مقرتن �ألخالق أل� ا�ال العلمي يف هذا

 . أعرب ما حتته خط  - 

  -مصدرين خمتلفني   -اسم مفعول عامل مع بيان معموله   -اسم فاعل   -: استخرج من القطعة ما يلي   - 
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 .عيةفعًال مرفوعاً بعالمة فر   -حال   -خربًا لناسخ ، وبني نوعه  -امسا لال النافية للجنس ، وأعربه 

 ؟  - قمته  - بدت - : كيف تكشف يف املعجم عن   - 
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�بيك ومازلت مذ  برا يروى أن عمر بن عبد العزيز حني دفن ابنه عبد امللك قال رمحك هللا � بين فقد كنت -

 وهبك هللا يل بك مسرورا وال وهللا ما كنت قط مسرورا بك وال أرجي حلظي من هللا فيك منذ وضعتك يف املوضع

يشفع لك  شافع اليه فغفر هللا لك ذنبك وجازاك �حسن عملك وجتاوز عن سيئاتك ورحم هللا كل هللا الذي صريك

  -العاملني رب خبري من شاهد وغائب رضينا بقضاء هللا وسلمنا ألمره فاحلمد �

 .أعرب ما فوق اخلط  - 

فعًال مبنياً   - اسم مكان   -فاعل اسم   -اسم مفعول   - اسم تفضيل : استخرج من القطعة ما يلي   - 

 . ضمرياً يف حمل نصب  -منادي ، وبني نوعه   -نعتًا مجلة   -ظرف زمان   -للمجهول 
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عن السالم ، ال تستعر  �حثني احلروب �.. من الذين يفتشون عن سبب احلروب  أكثر ال حيزنين: قال أحدهم  -

أنفسهم ، والسلم ال يولد يف املؤمترات ، بل تغرس بذرته يف قلوب الناس  نريا�ا يف فوهة مدفع ، بل يف فكر الناس

احلقد، وتنقية عقوهلم  شظا�ها التخلص من احلرب ما عليهم سوى جتريد قلو�م من قنابل يريدون ، وهؤالء الذين

 . -من الوهم �ن هلم احلق يف استعباد غريهم

 . أعرب ما حتته خط  - 

  -نعتاً ، وبني نوعه   -توكيدًا ، وحدد مؤكَّده   -منادى ، ووضح نوعه   -: ا يلي استخرج من القطعة م  - 

 . أسلوب استثناء ، وبني نوعه

 : أكمل الفراغ فيما يلي مبا هو مطلوب بني القوسني -

  -مجلة يف حمل جر مضاف إليه -.............. حزنت يوم     

  -توكيد للضمري البارز املتصل -م ؟ وإخوانكم �موالك........... هل تربعتم     

  -نعت مجلة فعلية -................ يساهم يف خدمة الوطن شباب     

  -مستثىن منصوب بعالمة فرعية -................ أحب ممارسة الر�ضة إال    

 . لتوقريكال الوالدين موضع ا: أعد صياغة اجلملة اآلتية جاعًال ما حتته خط توكيدًا معنو�ً   - 

أدىل الناخبون �صوا�م : وغري ما يلزم   -عدا -حول اجلملة اآلتية إىل أسلوب استثناء �ستخدام األداة   - 
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 . وختلف اثنان
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. اإل�حة والفوضى والتحلل ، بل هي يف صميمها أمانة صعبة ومسؤولية �هظة ، وقيود صارمة  تعين إنَّ احلرية ال -

ضالة من  بشوائب هو اجلهل بتبعا�ا ومسؤوليا�ا ، واختالط مفهومها جمال احلرية يف أيّ  وأخطر ما تتعرض له

فاألصلفي احلرية على غري ما يتصور بعضنا أن تكون قيدًا والتزامًا ، وجوهر الفرق بينها وبني . الفوضى والتحلل 

عية واختيار ، أما العبودية فيفرضها الغري العبودية أن قيود احلرية مفروضة عليه من تلقاء نفسه ، يلتزم �ا عن طوا

 .  -قسرًا على وجه القهر واإللزام

 . أعرب ما حتته خط  - 

خرباً لناسخ ، وبني نوعه   -مصدرين خمتلفني   -اسم فاعل   -اسم مفعول   -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

 . ضمرياً يف حمل رفع  -

 . مازلنا مكافحني من أجل القدس: حة احذف الناسخ وأعد كتابة اجلملة صحي  - 

- 197 -  

بفضل تقنيات  السفينة ، مث الطائرة لتكو� وسيليت نقل، لّكن هذه السفينة لقد اكتشف اإلنسان منذ زمن بعيد -

فقضى األسياد أ�مهم يف اسرتقاق إخو�م يف . حديثة يف جمال احلرب حتولت إىل مدمرة ، والطائرة إىل قاذفة 

فالطمع وحب السيطرة سيدا . وتغليل األفواه بسالسل من ظلم ، وهلذه الغاية اخرتعوا آالت مدمرة  اإلنسانية ،

نسأل هللا أن يستضيء بنو البشر بنور احلق . ، وُتشن ألجلهما احلروب التجمعات املوقف ، تقام على أساسهما

 . - بعامل جديد خال من الدمار �وضاً  واخلري

 . أعرب ما حتته خط  - 

حاًال   -خربًا حلرف �سخ ، واذكر نوعه   -مفعوًال ألجله وبني عالمة إعرابه   -: استخرج من القطعة ما يلي   - 

 . -مصدر مؤول - مفعول به   -امسًا حلرف �سخ، واذكر نوعه   -، وحّدد نوعها 
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مبا يريد وهو يرضى حبياة خاملة   -ليظفر -  إن النجاح يف احلياة مثرة املثابرة والعمل الدائم، وما كان اإلنسان"

شاهد على ذلك، العظماء خطوا صحيفة جمدهم بعرقهم، ونسجوا رداء عز�م   -خري - الشأن، والتاريخ

 -  يف كل أمة تبين احلضارة ويتصل احلاضر �ملاضي فال تقصروا يف أداء رسالتكم  -النا�ني -  بكفاحهم، و�ؤالء

 ."احرتام اجلميع  - تنالوا

 .ما بني القوسني يف الفقرة السابقةأعرب  
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 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

فعال مبينا للمجهول، وعني �ئب   -حاًال، وبني نوعها   -�بعا، وبني نوعه وأعربه   -مشتقا، وبني نوعه وفعله   -

 .الفاعل

 .اجعل كلمة اإلنسان مصدرًا صناعيا يف مجلة مفيدة  - 

 يف املعجم الوجيز؟  -اثتر  - كيف تكشف عن كلمة    - 
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 - الشباب، إن الوطن يرتقى بتحصيلكم العلم، فال  -معشر -  املثابرة والعمل، فيا  -وليد - النجاح يف احلياة"

على التفوق، فالفائقون مقدرون، وما   -الناشئون - فاشلون، وبئس شا� املهمل يف عمله، فاحرصوا أيها  -جمدين

 ."احكمأسعد� حنن اآل�ء بنج

 :أعرب ما بني القوسني  - 

 :استخرج من الفقرة  - 

 .أسلوب اختصاص وأعرب املختص   

 .اسم مفعول واذكر فعله   

 .خمصوصا �لذم وأعربه   

 .أسلوب تعجب   

 .وأعر�ا  - إال -مكان   - سوى -ضع   -ما �ل اجلائزة إال واحد    - 

 .خاطب �لعبارة اجلمع املؤنث وغري ما يلزم. كأنت األعلى شأ� واألرفع قدرا بني زمالئ   - 
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فلوالها ما نبغ العقل وال تقدم الفكر أبدا، وطالب العلم أجدر   -فوائدها - ، وهي معروفة  -شذاها -  للقراءة -

العقل ، فمعرفتك ما تقرأ حىت حتمى نفسك من اجلهل ألن   -يقظ - أال يُهملها فعليك أيها الطالب أن تكون

 . -راءة أمر السماءالق

 :أعرب ما بني القوسني  - 

 :استخرج من العبارة ما �يت  - 

 ."مشتقني خمتلفني وبني فعلهما  -امسا للتفضيل ووضح طريقة صياغته   -أسلو� لالختصاص وأعربه "

 .اجعلها خمصوصا �لذم مرة وحذر منه مرة أخرى يف مجلتني من إنشائك  -اجلهل -

 . ، مث اكتب اجلملة صحيحة  -ال -معرفة بـ  حياة اجعل كلمة...   -اة أفضلهو يتمىن حي -    - 
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- 20   

للسالم يقبل العدوان  حمباً  استنكر الشعب املصري ما حيدث للشعب الفلسطيين األعزل من اعتداء غاشم ، فال -

أعداءه وليس إال الدفاع عن هذا الشعب بديالً فما أصرب الفلسطيين الذي حيمل حجرًا يرهب به 

ينطلق إىل صدور األبر�ء فهل معقود األمل على األطفال لتحرير الوطن ؟ فاجلهاد اجلهاد لطرد  مدفعاً  وبئس

  - هللا من ينصره اجلهود يتحقق النصر ولينصرن تتكاتف العدوان وإرجاع األقصى فإن

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما �يت  - 

 ....................... : منعو�ا                                .....: ....نعتاً مجلة     

 ........... : إعراب املغرى به                 : ......................أسلوب إغراء     

 ......................... : السبب          : ...........مجلة ال حمل هلا من اإلعراب     

 ........... : حكم توكيده                     : ............داً �لنون فعًال مؤك   

 .................. : إعراب معموله              : .....................اسم مفعول عامًال    

 ................... : املتعجب منه               : .........................أسلوب تعجب   -6

 ............................. : فاعله                        : ...................عًال للذم ف  - 7

 ........................ : فعًال مبنياً                : ...................خربًا مجلة لناسخ     

 ............................ : إعرابه               : ..........................اسم تفضيل   -

 اجعل املبتدأ امسا لال النافية للجنس وغري ما يلزم.  -قارئو الكتب ليس جهالء -  -

إن أصغى الطالب ملا يقال استفاد من  -. اجعل فعلى الشرط واجلواب مضارعني فيما �تى وغري ما يلزم   - 

  -الدرس

- 20   

بل مباله من مالمح ومبا فيه من جوانب القوة والضعف ، ألن شباب األمة مرآة ، نرى فيها صورة املستق -

ميادين النشاط وهلذا كان من واجب األمة أن تنشئ  الغد الذين سيصري إليهم األمر يف قادة منهم

على  الشباب ، وال سبيل هلا إىل ذلك إال �ن يرىب هؤالء كرمي صحيحة حىت يتحقق رجاؤها يف غد تنشئة شبا�ا

  -ى والصفاء الروحى ، والعمل اجلماعى املنظم اخلالقالتفكري العلم

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 . استخرج من القطعة 
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:..... اسم مفعول   - �7بعاً   -6اسم زمان    ممنوعاً من الصرف    مصدرًا مؤوًال    امساً ممدودًا    اسم آلة    

 . نعتاً مجلة   1مصدرًا صرحياً   - 10فعًال مبنياً للمجهول   -9صيغة مبالغة   -8فعله 

 . املثقفون............. حيرص اآل�ء على توجيه أبنائهم و  - 

 . يف كل مرة  -املثقفون -مرة أخرى مع إعراب كلمة  -خصوصاً  - مرة و  -خاصة -ضع مكان النقط كلمة 

- 20   

جمدها العريق وتقود  حمققة ا التليد ومتضىمصر الظافرة ترنو إىل أبنائها تطلب البذل والعطاء حىت تستعيد جمده -

سواعدهم  املفتولة مسرية األمة العربية حنو السالم فلقد حتملت عبء الدفاع عنها سنوات عديدة سطر أبناؤها

  -ليتواىن عن العطاء الوطىن بلدك اخلري تتقدم فما كان معطاء خالهلا أروع البطوالت فكن أيها املصرى

 . طأعرب ما فوق اخل  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 ...............: فعله                      :.....مصدرًا قياسياً 

 ...........: معموله                    :....اسم فاعل عامال 

 .......: نوع مهزته                      :......امسًا ممدودًا 

 .......:فعله                        :.مصدرًا مساعيًا 

 .....: إعراب معموله                 :.......اسم مفعول عامالً 

 ..................: إعرابه                         :..اسم تفضيل 

 ...............: سبب اجلزم         :...........فعًال مضارعاً جمزوماً 

 ...............................: فعًال مضارعًا منصوً� بعد الم اجلحود

 ......:معموهلا        : ............صيغة مبالغة عاملة 

 . خمصوصاً �ملدح مرة ومتعجبًا منه مرة أخرى يف مجلتني من إنشائك  -السالم -اجعل كلمة  -

 ؟  -يستقيل  -ا�االت  -كيف تكشف يف معجمك عن كلميت  -

- 20   

إال كتا�ً ميقت الفضيلة ،  �فعة ومناء العقل ، والكتب مجيعها املكتبات زاد املعرفة وغذاء الروح -

ما استطعتم وإ�كم وترك الكتاب فإن العلم مدون يف صفحاته ، والقارئ معروف فضله ،  القراءة فالقراءة

  -قارئ يعمل مبا قرأ والقارئ فطن عقله ، فأمجلبقارئ يتخذ من الكتاب صاحباً ، وإىل املكتبات طريقاً  وحبذا

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -
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 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 ......................:إعراب املغرى به                              :....أسلوب إغراء    

 ................................:معموهلا                         :....صيغة مبالغة عاملة   

 ..............................:احملذر منه                         .....:....أسلوب حتذير    

 ....................................: نوعه                         :...........خربًا لناسخ    

 ................................:إعرابه                           :..خمصوصاً �ملدح    

 ..........: إعرابه                            :.........متعجبًا منه   -6

 ...........: معموله                           :..اسم مفعول عامًال   -7

 ...........................: منعو�ا                            :..........نعتًا مجلة   -8

 ........: نوع مهزته                            :......امسًا ممدودًا   -9

 .......: نوعه                                :.......�بعاً   - 10

 . مرة أخرى وزنه يف احلالتني  -نون النسوة - مرة و -واو اجلماعة -أسند هذا الفعل إىل   -يلقى -  - 

 .....:وزنه                    :.............. - واو اجلماعة -مع   -

 .....:وزنه                    :.............  -نون النسوة -مع   -

 . يف مجلتني من إنشائك  -أكل - هات اسم املرة واسم اهليئة من الفعل  -

- 20   

ن كربى فعليك أيها املؤرخ أ أمانة أن نقول احلق ولو على أنفسنا والتاريخ  - معشر املسلمني   - إن هللا أمر� 

تتحرى احلق وتبذل جهدك يف الوصول إليه وحذار من التقاعس عنه فمن حيسن عمله فعسى هللا أن يوفقه وال 

منه فالصرب الصرب يف سبيل  خوفاً  حرفوه ليعملوا على اإلساءة إىل ديننا فكمكتاب املستشرقون تعتمد على ما كتبه

 .هو�� ال حييق املكر السيء إال �هل أمرك احلق فإنك �لغ

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 : اسم فاعل  -

 : أسلوب إغراء  -

 : اسم فعل  -

 : أسلوب اختصاص  -
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 : امساً ممنوعاً من الصرف  -

 : مصدرًا لفعل ثالثي  -

 .فعسى هللا أن يوفقه: وضح سبب اقرتان جواب الشرط �لفاء يف مجلة   - 

 ال حييق املكر السيئ إال �هله ؟: جواب القسم يف مجلة  ما حكم توكيد    -

 املؤرخ؟: كيف تكشف يف القاموس احمليط عن معىن كلمة   -  

- 206 -  

 -فلنا السالفة طبيعية كبرية ففي أرضه ثروات هائلة متكن أمتنا من استعادة أجمادها موارد ميتلك وطننا العريب -

واصنع لنفسك غدا مشرقا وال تركنن إىل  ع � بين إىل اقتفاء أثر األجداد�رخيمجيد وماض تليد فاس - معشر العرب

 -يوفقك الكسل فشتان بني عامل وخامل و�� إن إخالصك يف عملك لسعادة لك وإذا توكلت على هللا فسوف

. 

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .فعال مضارعا مبنيا

 .اسم فاعل

 .لاسم فع

 .مصدرا لفعل فوق الثالثي

 .امسا ممنوعا من الصرف

 .صيغة مبالغة

 .امسا خمتصا

 .فسوف يوفقك: سبب اقرتان جواب الشرط �لفاء يف مجلة  -: بني من الفقرة السابقة  - 

 إن إخالصك يف عملك لسعادة لك: حكم توكيد جواب القسم مع ذكر السبب يف اجلملة التالية   - 

 ؟ -الرنني -املعجم الوسيط عن معىن كلمة  كيف تكشف يف  -  

- 207 -  

سري�ا األوىل يف  تعيد إن األمة العربية متتلك طاقة بشرية كبرية ، وموارد طبيعية هائلة ، تستطيع من خالهلا أن -

،  عن دورهم ختلوا جديدا ،فيطمئن العرب إىل حاضرهم ، ولكنهم إن جمدا بناء احلضارة اإلنسانية ، وتصنع لنفسها
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 .  -األممالقوية، فوهللا ما انتصرت أمة ختلت عن �رخيها وتقاعسوا فلن ترمحهم

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . امسا مقصورا  -

 . امسا ممنوعا من الصرف  -

 .مصدرًا لفعل ثالثي  -

 . اسم فاعل  -

 . ضمريين خمتلفي اإلعراب  -

 . ى الضمفعال مبنيا عل  -

 :بني من الفقرة السابقة  - 

 .فلن ترمحهم: سبب اقرتان جواب الشرط �لفاء يف مجلة 

 . ما انتصرت أمة ، مع ذكر السبب: حكم توكيد جواب القسم يف مجلة   -

  - املعارك اليت خاضها الرسول : عرب عن املعىن اآليت مستخدما كم االستفهامية مرة ، وكم اخلربية مرة أخرى  - 

 .ضد املشركني  -ملسو هيلع هللا ىلص 

- 208 -  

كانوا يؤدون  املسلمون اليت فتحها البلدان من مظاهر التسامح الديين يف االسالم أن سكان -

وعدال فعاشوا  تساحما حبرية �مة دون خوف من املسلمني ،ومن هنا فقد وجدوا املسلم أكثر الدينية شعائرهم

 .  -هم على اعتناق اإلسالم رغبة فيهمطمئنني اطمئنا� شجع الكثري من

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .فعال من األفعال اخلمسة  -

 . مصدرين خمتلفني  -

 .حاال  -

 . امسا ممنوعا من الصرف  -

 .مفعوال ألجله  -

 . اسم فاعل  -
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 .يف القاموس احمليط  -اإلسالم -كيف تبحث عن كلمة    - 

 . كثرة الطالب الذين جنحوا يف امتحان الثانوية العامة. عرب عن املعىن اآليت مستخدما كم اخلربية - 

 :علل ما �يت  -  

 .من يطع الرسول فقد أطاع هللا: اقرتان جواب الشرط �لفاء يف   -

 .وهللا ما أخفق مثابر: امتناع توكيد جواب القسم يف  -

- 209 -  

بعلماء أفذاذ  حافال التاريخ اإلسالمي فإنه جيده يتصفح على التعليم والتعلم ، ومن حريصون  - املسلمني  -إننا 

� بىن ،وحذار من إمهالك الواجب، فوهللا ما فاز  املثابرة يف بناء احلضارة اإلنسانية ،فاملثابرة الفضل كان هلم

 .مقصر

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 . أسلوب اختصاص ، وأعرب املختص  -

  . جواب شرط مقرت�ً �لفاء مع بيان السبب  -

 . ضمريين خمتلفي اإلعراب  -

 . مصدر لفعل فوق الثالثي

 .امسا ممنوعا من الصرف  -

 .اسم فعل  -

 -  

 ؟ -احلضارة -كيف تكشف يف القاموس احمليط عن معىن كلمة 

 .ما فاز مقصر: يد جواب القسم يف مجلة حكم توك  -: بني من الفقرة السابقة   

- 210 -  

يتكلم �ا، وهو يقوم أيضا بعمليات حسابية معقدة، بل وميتلك ذاكرة قوية، وقد أقيمت جتارب ما  لغة النبات له -

زالت حديث العلماء مجيعهم، فما أعظم دقة هذه التجارب اليت أظهرت أن للنبات حواسا كالسمع واحلس، 

وحنن املسلمني نقرأ الكثري من ذلك  املشي فما كان ليعجز عن فعل شيء يفعله احليوان ما عدا واللمس والتذوق،

اهلدهد الذي حاور سيد� سليمان ، والنملة اليت مسع سليمان حديثها، واجلبال والطري اليت  : القرآن يف كتاب هللا
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 . -الوجود يسبح حبمد هللالقران فإننا جند فيه أن كل من يف  نقرأ نسبح مع سيد� داود ، فمىت

 . أعرب ما فوق اخلط  - - أ -

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  -امسا موصوال وأعربه   -جواب شرط مقرتن �لفاء مع بيان السبب   -متعجبا منه وأعربه   -مفعوال مطلقا 

 .وزنه مصدرا مخاسيا  -خمتصا وأعربه   -خربا ملبتدأ نوعه مجلة امسية   -مضارعا منصو� 

 .جمرورة مرة �لفتحة، وأخرى �لكسرة يف مجلتني  -جتارب -اجعل    - 

 ؟ -دقة -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن    - 

- 21   

فعليكم بين آدم . للرشاد ، وسُيجَزى العاملون يوم القيامة اجلزاء األوىف ، فكل إنسان وعمله  الناسَ  هللا يهدي -

فالعمل واإلخالص أيها الناس تكن . تنفيذ وأن تعملوا جاهدين مع اإلخالص � أن تنفذوا تعاليم دينكم أفضل 

،  حمبط ، ومن ال خيلص فإن عمله إخالص مقبولة أعمالكم ، فوهللا لن يفلح إال العاملون ، واعلموا أنه ال عمل بال

سرعان ما �وي �ملرء إىل جهنم وإ�كم والر�ء ، فهو سبيل املهلكة ، واجتنبوا مواطن الشبهات جتنًبا للذنوب اليت 

واعملوا وأنتم راجون رمحة هللا ، فلوال رمحة هللا هللك الناس مجيعهم ، وال تضيعوا حق هللا ، . مثوى الكافرين

 .  - من أضاع حقوق هللا ، ما أقبح أعماله وأضلل مبسعاه امرءا فبئس

 : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  - 

 : يتاستخرج من القطعة ما �  - 

 . ... حرف جر زائد وأعرب ما بعده    

 ..... .. .أسلوب إغراء واذكر صورته وأعرب املغرى به    

 . .فعال وقع جوا� للقسم وأعربه   . ......مفعوال فيه    

 .......... .. .أسلوب اختصاص وأعرب املختص   

 ........ .. ب أم جائز؟هل واج.فعالً مضارعًا جمزوماً يف جواب الطلب وبني حكم اجلزم  -6

 ... .فعًال مضارعاً منصو� واذكر عالمة النصب  - 7

  ........فعًال مضارعًا مرفوع    

  .مجلة حملها اإلعرايب النصب ، وأخرى حملها اجلزم  -

 .......... ... ....أسلوب استثناء وأعرب املستثىن  - 10

 .. .مأسلو�ً للذم وبني فاعله وبني املخصوص �لذ    1
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 ... .اسم مفعول عامال وبني معموله    1

  .أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه    1

 ........ .أسلوب شرط وبني سبب اقرتان جوابه �لفاء   1

  .اسم فاعل عامال وأعرب معموليه   1

 ... .امسا مبنيا  - 16

  ..... . فعال مبنيا للمجهول وحدد �ئب الفاعل  - 17

 ....... .بعالمة فرعيةفعال معر�     1

 ..نوعه. . توكيدا واذكر نوعه   -1

 ..........النافية للجنس  -ال -امساً لـ   - 20

  ...... .فعال جامدا    2

  .......... .ملحقا جبمع املذكر    2

  .ممنوعا من الصرف مع ذكر السبب    2

 .... ........... .... ........... .... ....... ........... .مبتدأين حذف خربمها، مع ذكر السبب   2

........... .... . 

  .......... .... نوعه. .... حاال واذكر نوعه   2

 . .... .... ...... .... .اسم فعل واذكر نوعه  - 26

 .مجلة هلا حمل من اإلعراب وأخرى ال حمل هلا  - 27

  ... ........... ... ........... . مصدرا مؤوال وحوله إىل مصدر صريح    2

 ....... ...... .�ئبا عن املفعول املطلق  -2

  .... ........./. ........... مصدرا ر�عيا وآخر مخاسيا  - 30

 ...... ....... .... ........... . مفعوال مطلقا واذكر نوعه    3

  .خربا لفعل �سخ وآخر حلرف �سخ مع ذكر نوع اخلرب    3

  .... ........... .... ........... .أ حمذوفخربا ملبتد    3

  ... ... .أسلوب حتذير وأعرب احملذر منه   3

  ......... ... ... .منادي وأعربه   3

 .. ... ضمريا مبنيا يف حمل رفع  - 36

 ... ... ......... .... ........ .امسا مقصورا وآخر ممدودا و�لثا منقوصا وثنهم وامجعهم مجعا مناسبا  - 37
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  ........ ......... ..... الرابط... ... .......... حاال مجلة مع ذكر الرابط     3

 ........... ........ اسم مكان  -3

  .... ... . مصدرا ميميا  - 40

 ..اسم تفضيل وبني حكم املطابقة    4

  ضمريا مبنيا يف حمل جر    4

  .........ضمريا مبنيا يف حمل نصب    4

 .مفعوال ألجله   4

 -   

 .  -كالمها -أعرب كلمة . الزهر�ن كلتامها مثمر�ن   

فعال يفيد الرجاء مغريا ما يلزم مث بني حكم دخول   -لعل -ضع بدال من . لعل املتفوقني مكرمون يف املدرسة     

 .على اخلرب} أن { 

 .قدر احملذوف فيما سبق.  ذميت ألسافرنيف  - جـ   -لوال الصرب لفقدنتا عقولنا   -   -. اإلنسان وضمريه    

 .يف اجلملتني وأعرب ما بعدها  -ال - بني نوع ] ال يهمل املذاكرة إال املتكاسلون   -ال �مل املذاكرة  ]   

يف اجلملتني؟   -من -ما نوع ] يوفق هللا من يسعى يف طلب العلم   -من يسع يف طلب العلم يوفقه هللا  ]   

 وأعرب ما بعدها؟
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إال بدعوة  الوحدة العرب مجيعهم ولن تتحقق هذه طموحات ما أشد احتياج األمة اإلسالمية لوحدة حمققة -

العرب هلا سريعا ما يتحقق األمل املرجو وجوده فلوال الوحدة ما استطاع  يسع صادقة من زعيم يؤمن �لسالم فإن

 .  -حنن املسلمني نفخر به الذي العرب أن حيققوا انتصارات كثرية يف املاضى

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 متعجبا منه وأعربه   

 خمتصا وأعربه   

 مصدرا مؤوال وأعربه   

 نعتا مجلة وآخر مفردا   

 مبتدأ حذف خربه   



 

  مذكرة دوت كوم

139 

 توكيدا  -6

 �ئبا عن املفعول املطلق  -7

 أسلوب شرط وحدد أجزاءه  -8

 ب معموهلمامشتقني عاملني وأعر   -9

 لن تتحقق الوحدة إال بزعيم يؤمن �ا ضع غري مكان إال واضبطها  - 

 أشد  -اكشف يف املعجم عن طموحات    - 

- 21   

مدركون أمهيتها فنعمل على �ضتها ؟ إن كان ذلك  حنن �لسياحة وما من أحد ينكر ذلك فهل كبري مثََّ اهتمام -

ا وكم من معامل سياحية يف مصر ، تسعى احلكومة حثيثاً فقد فهمنا مقصدها وإال فلنحاول صناعته

 " أن يهدموها حماولني إليها ، ورغم ذلك فقد ُجنَّ جنون بعض احلمقى السياح جلذب

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

   . من اإلعراب وبينه  مجلة هلا حمل   .حرف جر زائد وأعرب ما بعده    . خربًا مقدمًا وبني حكم تقدميه    

جواب شرط مقرتن �لفاء مع بيان   -6. اسم فاعل عامل وأعرب معموله    .مضارعًا منصو�ً وبني السبب 

. �ئبًا عن املفعول املطلق وبني نوعه   -9.مصدراً لفعل مخاسي   -8. أسلوب شرط حذف فعله   -7.السبب

 . مصدرًا مؤوًال وبني موقعه  -10

 . " أهلي الفساد: " ، وذم " االهتمام �لسياحة : "  تعجب من   - 

 . استبدل �ألرقام حروفاً عربية. وفدًا سياحياً  128زار مصر    - 

 . اسم مرة يف مجلة من عندك" اهتم : " هات من الفعل     -  

 . ضع إال مكان غري وأعرب املستثىن. ما حافظ على السياحة غري املصريني    - 

 . ضعها يف مجلة حبيث تكون جمرورة �لفتحة" حسن أ"   -  -ز -

 يف املعجم ؟  -يتصل  -الدائم   -التاريخ   -تنالوا   -تراث  -كيف تكشف عن    -  -ح -

 .  -أنت األعلى شأ�ً واألرفع قدرًا بني زمالئك -خاطب �لعبارة مجع املؤنث   -  -ط -
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العمل يف املرحلة املقبلة، إننا  حمور لة الراقية ، ولقد أوشك أن يكونالتنمية الشام هدف إن اإلنسان املصري هو "

يف حاجة إىل مدرسة متطورة، تعمق الوالء واالنتماء، وتكون أكثر استجابة ملا �يت به العلم من أساليب جديدة 
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ورة املعلومات اإلنسان على استغالل ث بين وعلوم وتقنيات ومهارات مبتكرة، تضاعف إنتاجية العمل، وتعزز قدرة

 " . من إمهال ذلك فحذار .يف إحياء األمل، وز�دة دخله عرب السنني ، و�مني مستقبله، وتعميق الوالء واالنتماء

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 تهامسا ممدودا وبني نوع مهز                                  . ... ...امسا منقوصا ، وثنه    

 . ممنوعا من الصرف ، وبني سبب املنع ، وأعربه                                 ...ملحقا جبمع املذكر السامل    

 . فعال من أفعال املقاربة وبني امسه وخربه   

 " �سم فعل" عّرب عن هذا املعىن   -ما أبعد الفرق بني التقدم والتخلف -  - 

يف " لنون النسوة " وضح الفرق اإلعرايب .... " الطالبات بدأن يسلكن الطريق .. ..الطالبات بدأن الرحلة "   - 

 . " بدأن" الفعلني 

 . الصحراءات قد عمرت �يدي املصريني فهم األعلوون دائما: صوب اخلطأ   -  
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تصنع عدوان  ما بئسما أقبح أن تعتدي الدول الكربى على الشعوب املساملة فتقتل رجاهلا وتقضي على ثروا�ا ف -

على ذلك؟ فيا حميب السالم، و� أيها الراغبون يف التضامن إنقاذا  مثاال أليس عدوان الروس على الشيشان. جائر 

والتضامن  فسريوا ولوال �ييد هللا املؤمنني ما انتصروا،.. نقم به يعد عليهم �لنفع  هلؤالء املعتدى عليهم ، فأيعمل

 .  -ق يكون احلقتعل قيمكم ،وقفوا مع احل

 

 .أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 مفعول معه، وأعربه                             . ...أسلوب شرط وبني أجزاءه   

 .فعل �قص استخدم �ما، وأعرب االسم بعده                          . ...منادى وبني نوعه ، وأعربه   

 .مبتدأ حذف خربه وجو�، وقدره  -6                        . ...آخر مؤولمصدر صريح و    

 .اسم فاعل وبني معموله  -8                                      . ...بدل وأعربه  -7

 .فعل جامد وآخر متصرف  -10                       . ...أسلوب تعجب وبني أجزاءه  -9

 .مضارع جمزوم يف جواب الطلب، وبني عالمة إعرابه   1                         ... .أسلوب ذم، واذكر فاعله   1

 . فعل مبىن على الضم   1                 . ...اسم تفضيل، وبني حالته وحكمه   1
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 . ابن الفعل للمجهول ، واضبط �ئب الفاعل.   -�رك الشعب املسامل خطوات الدعاة إىل السالم -  - 

 صغ من الفعل السابق اسم املرة واسم اهليئة يف مجلتني خمتلفتني  -...   -ربش -    - 

 .بني نوع املصادر إىل وردت يف العبارة ، وأعر�ا.   -سع حكامنا مسعى حثيثا لتطبيق الدميقراطية -   -  

 . لسابقةبني نوع األسلوب ، وأعرب ما حتته خط يف العبارة ا.   -يوسف سورة أحب القرآن والسيما -  - 

 .اجعل الضمري للمثىن مرة ، وللجمع مرة أخرى ، وغري ما يلزم  -  -إين لراج منك خريا -  -  -ز -

بني نوع الالم يف   - ...   -إن املعرفة لألسرار العميقة خطرا -  -إن يف الضمائر ألسرار عميقة -  -  -ح -

 .العبارتني

- 216 -  

ة ، عاش فيها اإلنسان ينعم مبا أفاء هللا عليه من نبت وشجر ، وكانت متعدد خريا�ا الطبيعة مجيلة ساحرة ، -

تنطق بعظمة اخلالق ، لكنها بدأت تشغل البشرية ، لقد شق اإلنسان  آية الطبيعة له جمتلى مجال ، يف كل شيء منها

ثروا�ا وذلل  له مبا استكن يف جوفها من معادن وغاص يف أعماق البحار حبثا عن تبوح األرض يستنبت تربتها كي

 . -فانطلقت يف أجواء الفضاء سريعا تذليال اهلواء لطائرته

 .أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

خرب مجلة لفعل �سخ واذكر    . مفعول مطلق وبني نوعه   . مجلة حال ومجلة نعت وبني حملهما من اإلعراب   

. ممنوع من الصرف وأعربه  -6. �ئب عن املفعول املطلق ، وبني نوعه   . همفعول ألجله ، وأعرب   . حمله اإلعرايب

 .فعل مبىن وآخر معرب  -7

  -تري نعما ال حتصى  - متشى بني احلقول  -   -  

 .اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة وغري ما يلزم   

 .اجعل جواب الشرط مقرتن �لفاء ، وبني السبب   

 . يف املثالني ، مبينا السبب " وفري " أعرب كلمة. *   -خريها وفري الر�ض -  -  -فريو  الر�ض خريها -    - 

 .مرتني بني نوعها وعملها يف كل مرة  -ال -  وردت.   -ال تقصري يف واجبك فال أمل ملقصر -    -  
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عن اجلديد  يبحثون انسيطرت أحباث الكون على عقول العلماء يف العصر احلديث، فاندفعوا وراءها يف كل مك

هذهاألحباث شوطا كبريا يف النصف الثاىن من القرن العشرين، فدار اإلنسان مبركبته الفضائية  وقد قطعت. فيها

مجة تعود على  فوائد ومما ال شك فيه أن هناك. حول القمر كما أرسلت املركبات الفضائية إىل كواكب أخرى



 

  مذكرة دوت كوم

142 

جوانب كثرية من جوانب إبداعه اخللق،  اإلنسان إىل كشف اإلنسان من هذه األحباث ، فبواسطتها توصل

 .تدل داللة قاطعة على وجود مبدع هلذا الكون شواهد ورأى

 .أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .مجلة نعت وبني حملهما من اإلعراب   

 .مفعول مطلق وبني نوعه   

 .ال النافية للجنس واذكر خربها   

 .ة ال حمل هلا من اإلعرابمجل   

 .بدل وأعربه واذكر نوعه   

 .ممنوع من الصرف وأعربه  -6

 .ملحقا جبمع املذكر السامل  -7

  - ....دار اإلنسان مبركبته حول القمر -  

 . أكمل بنائب عن املفعول املطلق   

 .أكمل اجلملة مبفعول مطلق مرة ومفعول ألجله مرة أخرى   

  -اإلسالم يرفض غزو الفضاءليس صحيحا أن  -    - 

 . اجعل املصدر املؤول صرحيا وغري ما يلزم   

 .عرب عن مضمون اجلملة السابقة بال النافية للجنس وغري ما يلزم   

 ما الفرق يف إعراب ما حتته خط فيما سبق ؟ .  -منجاة رأيت الصدق -  -مفتوحا رأيت الكتاب -   -  
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زعيم من الزعماء، ويف عصر� اليوم زعماء يقدرهم الناس، فهم أحب  فداء بوا أنفسهمأشخاص وه نبأ قصَّ التاريخ

�لتحليل  جدير لكن موقف الصديق أىب بكر �لغار خيتلف عن ذلك كل االختالف،وهو لذلك.إليهم من أنفسهم

م من السمو ال سبيل فأين إميان الناس �لزعماء من إميان الصديق �لرسول؟هذا مقا.يقوم به أشد علماء النفسدقة

 .للرقي إىل تصويره

 .أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 .�ئب عن املفعول املطلق،وبني وجه نيابته   
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 .خربا مقدما،وبني حكم التقدمي   

 .ضمري يف حمل نصب ، وآخر يف حمل رفع   

 .نعت مجلة ، واذكر حمله اإلعرايب   

 .بدل ، وأعربه   

 .متييز ، وبني نوعه  -6

 . ال النافية جلنس ، وبني نوع امسها  - 7

 .ابن الفعل للمجهول ، وغري ما يلزم  -  -ساق احلارس املتهم -  - 

 اجعل الكلمة السابقة خمصوص �ملدح جائز التأخري، وأعربه        -املصلحني -   - 

 . اجعلها مفضال عليه                          

أعرب ما حتته خط يف .   -اليد املاهرة بذي ال تدار اآللة إال -   -  -التفكري السديد ذا رتمتاح -   -  

 .العبارتني السابقتني

 . يف مجلة حبيث تكون جمرورة �لفتحة  -األفضل -ضع كلمة   - 

 .لزموغري ما ي  - إال - بدال من  -غري - ضع  -  -ال يعرف قدر مصر إال املؤمنون برتاثها -  -  -ز -
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لطالب الغاية إىل حتقيق أهدافه وعلى قدر ما يبذله من جهد فهو  وسيلة إن املذاكرة املركز جهدها ما هي إال "

بذلك حيطم عوائق كثرية يتعرض هلا كثري من الشباب املؤدى عمله يعد نفسه دائما للنجاح وهو الذي يقدم 

 " نشاطا يادين احلياة فهو حبق األكثراملثمر يف كل م الدافع ال تنفذ وإ�ا طاقة لنفسه

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  -مصدرا قياسيا مع بيان نوعه   - مصدرا مساعيا   -مجلة هلا من اإلعراب   -مجلة ليس هلا موقع من اإلعراب 

  -امسا مبنيا وحوله إىل معرب   -نعتا مجلة مع بيان موقعه من اإلعراب   -ممنوعا من الصرف مع ذكر السبب 

 . ضمريا يف حمل رفع  -ضمريا يف حمل جر   -�ئبا للفاعل   -اسم فاعل عامال عمل فعله مع بيان معموله 

 .حيطم قواعد كثرية ابن الفعل للمجهول مع تغري ما يلزم  - 

 : أكمل مبا هو مطلوب  - 

 . مجع مذكر سامل............ .........................لن يتقدم إىل األمام إال  -

 . مىت تتقنوا األعمال فسوف حتققون اآلمال احذف سوف واكتب اجلملة صحيحة  -
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 . ال قاصد خري مكروه اجعل اسم ال النافية مجع مذكر مث أعربه  -

 . ضع فعال من األفعال اخلمسة.................. احرصوا على العلم فـ  -

 ملاذا اقرتن جواب الشرط �لفاء ؟   .�لشكر إذا كنت يف نعمة فارعها   -

- 220 -  

�ن ما أخذ �لقوة ال يسرتد إال �لقوة وأن إسرائيل ميكن القضاء عليها  إميا�ً  أكثر الشعوب –املصريني   -حنن  -

طيم من حتت أرجل اليهود ومت عبور القناة وحت األرض حبرب تعيد إليهم آالم السادس من أكتوبر حني زلزلت قواتنا

 .  -القوة لغة وال سبيل أمامنا اآلن إال استخدام القوة مع عدو ال يعرف غري خط �رليف واسرتداد سيناءالطاهرة

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

   . ه متييزاً ، وبني نوع   أسلوب اختصاص ، أعرب املختص    . امسني ممنوعني من الصرف ، واذكر سبب املنع    

حرفاً   -6. مصدرًا ر�عياً وآخر سداسياً    . مجلة يف حمل رفع ، وأخرى يف حمل جر وبني املوقع واحملل اإلعرابيني 

  . ظرفًا وبني نوعه وعالمة إعرابه  - 8. مشتقاً وبني نوعه   -  7. �سخاً وبني امسه وخربه ونوع اخلرب

  .  - ة القوة فال تستسلموا أبداً ال سبيل إىل سالم مع عدو ال يعرف غري لغ -  - 

  . يف العبارة السابقة فبني نوع كل منها وعملها أعرب الكلمة اليت بعدها  - ال  - تكررت   

  . بدًال من غري أعرب ما بعدها  - إال  - ضع   

متييز كل  يف اجلملتني وما حكم  -كم  -ما نوع. كم معارك انتصر� فيها على العدو ، وكم معركة خسر�ها    - 

  منهما

- 22   

�لتغلب عليهما  كفيالن فمهما اشتدت األزمة االقتصادية وجنت األسعار فالعمل واإلنتاج قلوبنا ليسكن األمل "

ونصبح قادرين على التحدي  املشكالت ، ولنمض يف البناء ، بناء الوطن وبناء املواطن حىت نقهر

 " صريون اعملوا خملصني لتستعيدوا ألمتكم جمدا أروع وعزا أرفعفيا م... أقوى إرادة على التحمل  شعبنا ويصري

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 ضمريا متصال للرفع وآخر متصال للجر  -

  خربا لناسخ وبني نوعه ، ونوعه  -

  متييزا واذكر نوعه  -
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 لنونفعلني أحدمها مبىن على حذف النون والثاين منصوب حبذف ا  -

 . امسا مقصورا وأعربه  -

أدخل حرفا �سخا على اجلملتني .   -املصر�ن كالمها أدى واجبه -،   -كال املصريني أدى واجبه -  - 

 . واكتبهما صحيحتني

 . بني نوع الالم املتصلة بكل فعل منهما واذكر عالمة إعراب كل فعل منهما .  -لنمض  - ليسكن -   - 
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أيضا ، فالبد  معلومات أساسي يف اإلنتاج ، فإنتاج السلع ليس مسألة مادة فحسب ، بل مسألة ورد للمعلومات "

من معرفة خبصائص الطبيعة وقوانينها ، وتصميم أجهزة اإلنتاج ، فعملية اإلنتاج هي تنظيم جلهود كثرية مبا تقتضيه 

تبادل فيها املعلومات بني املنتج واملشرتى ، من القرارات واألوامر ، أي البد من نقل املعلومات ، ووجود أسواق ت

املادة واملعلومات   فكريت السلع ، وهكذا جند أن اإلنتاج يعتمد على وهذا نوع من تبادل املعلومات حوخلصائص

 ."كلتيهما

 أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

. مصدرا لفعل ر�عي واذكر فعله وآخر لفعل مخاسي  -. توكيدا معنو�  -. ال النافية للجنس ، وأعرب امسها  -

  -أل -امسا منقوصا وجرده من  -

 : أجب عن املطلوب ملا يلي مما بني القوسني  - 

  - أعرب معلومات يف اجلملتني -. هذه املعلومات مهمة   -هذه معلومات     

  -ناسبا مكان النقط وبني نوعهضع توكيدا م -. مل تعد تصدر بناء على انطباعات...... القرارات     

  -عني املخصوص وأعربه - . حنن أصحاب املؤسسات التجارية يف حاجة إىل املعلومات    

 : ختري الصواب مما بني القوسني ملا يلي  - 

  - مفعول مطلق  - متييز   -حال   -صفة  - : تعرب  "أيضا" .اإلنتاج مسألة معلومات أيضا  -

 .الطبيعة وقوانينها خبصائص فالبد من معرفة  -

  -جمرور �لياء  -جمرور �لكسرة   - جمرور �لفتحة  -: ممنوع من الصرف   -خصائص - كلمة  -

 .  - أمري  -آِمر   -َأمر  -يف مادة   -أوامر -  نكشف عن  -
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ها من أجل مسطر �رخيها حبروف من نور لكفاح الشخصيات عظيمة ، تلك شخصيات إن يف �ريخ أمتنا العريقة "

  -رفع رايته فما أمجل العمل من أجل الوطن ، ونعم رجال يقدره اإلنسان النابض قلبه حبب بلده وإننا 

البد أن نعمل من أجله بال شك ، فحافظوا علي مكانة وطنكم العليا تسعدوا فمن يعمل من أجل   - الوطن أبناء

، وما كان املصري لينسي �ريخ بلده، فما ينسي أحد وطنه فلن خييب مسعاه فنحن أمة هلا ماض ال ميكن أن ننساه

 . " فضل وطنه إال اجلاحدون

 : ختري اإلعراب الصحيح مما بني القوسني ملا �يت  - 

 . [ مضاف إليه  -اسم إن مؤخر   -خرب إن  ] : " شخصيات "  -

 . [ بدل جمرور  -بدل مرفوع   -بدل منصوب  ] : " الشخصيات "  -

 . [ مبتدأ مؤخر  -مضاف إليه   -مفعول به  ] : " الوطن "  -

 : عني من القطعة السابقة   - 

 . اسم مفعول عامال وبني معموله وأعربه   

 . اسم فاعل عامال وبني معموله وأعربه   

 . اسم تفضيل وزنه   

 . أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه   

 . أسلوب اختصاص وأعرب املختص   

 . العبارة ثالث مرات بني نوعها وأعرب ما بعدها يف كل حالةيف   -ال - وردت   - 

 ........................ حيقق املخلصون أجماد بالدهم ماعدا   - 

 . أكمل مبستثين مناسب وأعربه

 واجب التوكيد �لنون يف مجلة من عندك  -يعتمد - اجعل الفعل    -  

 .  -االستقامة - اكشف يف معجمك عن   - 
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املعروفة سري�ا فما   أجمادها ما أمجل العمل الصاحل أثره أليس هذا العمل مبطلوب ألمة �رخيها عريق حىت تستعيد -

كانت األمة لتستعيد جمدها وهى �ركة العمل فاعمل العمل حىت نستطيع أن نصل لتلك املنزلة السامى ذكرها 

يخ ما وجد� من شيء نفخر به فالرجوع للتاريخ ننهل منه ولوال هذا التار  يكيد لنا فلألمة �رخيعريق عدو ملواجهة

بكتاب هللا وإال يدحر�  فتمسكوا العرب كلها فمىت نعنت بتارخينا فسوف نلقى االحرتام فوهللا لتصلن األمة للقمة

 . -العاقبة وخيم العدو وإ�كم والتخاذل فإنه
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 . أعرب ما حتته خط  - 

مضارع   -أسلوب شرط   -مضارعا مبنيا واذكر حكم التوكيد   -با منه متعج: استخرج من القطعة ما يلي   - 

مشتقني   - مصدرا مخاسيا   -مصدرا مؤوال   -حرف جر زائد   -مبتدأ حذف خربه   -جمزوم يف جواب الطلب 

ضمريين خمتلفي   - توكيدا   -امسا منقوصا   -بدال   -خرب حلرف �سخ واذكر نوعه   -خرب مقدم   -عاملني 

نعتني   -مضارعا منصوب   -حمذرا منه   -مغرى به   - جواب شرط حذف فعله   -خربا لفعل �سخ   - ل احمل

 . مجلة

 " ضع غري مكان إال واضبطها" لن ينال التقدير إال املخلصون   - 

 امدح الوحدة وذم الفرقة   - 

 .  - أمة  - �ريخ  -اكشف يف املعجم عن   -  

 . أعرب ما حتته خط . فتسعدوا متسكوا �لفضائل  - تسعدوا متسكوا �لفضائل  - 
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إذ يتوافد السائحون من كل ،هاما من مصادر الدخل القومي يف بالد� مصدرا لتعلمن أن السياحة متثل"

فليت كل عابث  ،حق على حضارة رائع �رخيها كانت شاهد اليت هي ،لريوا هذه األجماد العظيم شأ�ا األرض بقاع

 . " قبل أن يقدم على أي عمل إجرامي يسيء إىل أبناء أمة صنعت هذه احلضارة يف مهد التاريخ يدرك ذلك

 : مب تفسر  - 

  -شاهد - ورفع ، -األرض - جر ، - مصدرا - نصب كلمة •

  -تعلمن -  توكيد الفعل •

  -يسيء -يف كلمة  " السطر " وعلى ، -رائعة -يف كلمة  " نربة " رسم اهلمزة على •

  - فعال ماضيا وبني عالمة بنائه   -مضارعا مرفوعا وآخر منصو� وبني عالميت اإلعراب : استخرج من العبارة    - 

مشتقني عاملني   -بدال وبني نوعه وأعربه   -مصدرا مؤوال وحوله إىل صريح   -وبني فاعله  ،فعال �سخا �ما

 . وأعرب معموليهما

 -  

 مرة وجائز مرة يف مجلتني من تعبريكاجعله واجب التوكيد   - يتوافد -     

  -رائعة  - هاما - يف أي مادة تكشف عن    

 . هات من العبارة مجلتني هلما موقع من اإلعراب وبينه ومجلة ليس هلا حمل من اإلعراب وبني السبب    

 .اربط �داة شرط جازمة وغري ما يلزم. لن ينجحوا أبدا   -يتدخلون يف مشيئة هللا    
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 .اجعلها مصدرا صناعيا مرة وامسا منسو� مرة أخرى يف مجلتني من تعبريك  -لقوما -   

 .ضع غري مكان إال واضبطها مبينا السبب. ما زار� من املعلمني إال معلمني   -6

 .وغري ما يلزم ،ابن الفعل للمجهول. يرى املصريون السياحة مصدرا هاما للدخل القومي   - 7
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احلياة ، وحرك فوق أرضه  نور الطفولة، ومسرح النشأة ، عرف فيه اإلنسان مهد الروح فهو إن الوطن توءم"

األوىل، فال عجب أن سرت حمبته يف الدم ، فأقدمت النفوس على التضحية فداء له ، ومل تتوان يف العمل  خطواته

 ." ز وجودهميي انتماء جاهدة لرفعة شأنه ، وحتقيق آماله ، ولوال األوطان ما كان لإلنسان

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

   . مشتقا وبني نوعه   حاال واذكر نوعها    . مفعوال ألجله، واضبطه   . مضارعا جمزوما ، وبني عالمة جزمه   

 . مبتدأ حذف خربه

 -  

 .يف العبارة ؟ أعرب االسم الذي بعدها  -ال -ما نوع "فال عجب "  

 .اجعل من موصولة مث أعد كتابة العبارة" ن حيبوا أوطا�م يضحوا من أجلهام "   

 . واضبطها مبينا السبب  -غري - كلمة    -إال -، ضع مكان "يضحى املواطنون إال املقصر "   

 : ختري الصحيح مما بني القوسني مما �يت   - 

 " اسم فاعل  -اسم مكان   - مصدر " :  -مهد -   

 " اسم مفعول  -اسم فاعل   -مصدر ميمي " :  -حمبة -   

 " صفة النتماء  -حال   - جواب شرط لوال : " مجلة مييز وجوده    

 ؟" تتواىن " كيف نكشف يف املعجم عن     -  
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،  منزله من اخليال ، فقد استطاع اإلنسان أن يرى الدنيا كلها دون أن يربح يقرب يف كل يوم يفاجأ الناس جبديد "

اإلنسان  أعظم ما: فإذا قلنا حنن البشر . العلم خلدمته مسخرا شف كثريا مما يف �طن األرض وغزا الفضاءبل ك

 ."ما أعظم قدرة هللا اليت أبدعت اإلنسان: فلنقل قبل هذا 

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 
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 .نعتا مجلة وبني حملها اإلعرايب                            .توكيدا لفظيا وآخر معنو�   

 .فعلني مضارعني أحدمها جمزوم واآلخر منصوب                      .املوصولة وبني صلتها " ما  "   

 .مجلة ال حمل هلا من اإلعراب  -6                        .مصدرا مؤوال وآخر صرحيا   

يف اجلملتني وأعرب ما   -ال -  بني نوع] لعلم إال املهمل ال يقصر يف طلب ا  - ال تقصر يف طلب العلم [    - 

 .بعدها

يف اجلملتني؟   -من -  ما نوع] يوفق هللا من يسعى يف طلب العلم   -من يسع يف طلب العلم يوفقه ال له[   - 

 وأعرب ما بعدها؟

 :ختري الصحيح مما بني القوسني فيما �يت    -  

 .]مصدر ميمي  - ظرف مكان  -اسم مكان  ] : "منزل"   

 .] ابتداع  -إبداع   -بديع  : [ أبدع املصدر من   
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ومنهم , صاح و�اوى من اإلعياء شوكة كلما مسته  ،فمنهم من جيتازه يف ضعف ،للمساكني شاق إن طريق احلياة"

يضيء لك  ءشي ال, فمهما يالق من صعاب فإنه �وي إىل ركن شديد ،من يتجاوزه يف ر�طة جأش وقوة احتمال

وإن كان  ،فإن كان لك فال تبطر ،يوم لك ويوم آخر عليك: والدهر يومان  ،طهارة النفس ومسو الروح سوى احلياة

 "عليك فاصرب

 . أعرب ما حتته خط  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

  فعل أمر وبني عالمة بنائه                                     فعال ماضيا وأعربه   

 .أسلوب شرط وبني سبب اقرتان جوابه �لفاء                   مضارعا جمزوما وبني عالمة جزمه   

 . خربا مقدما  - 6                     .مضارعا مرفوعا وسبب رفعه    

 �لنون توكيدا جائزا  -�وي -  : أكد الفعل   - 
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يستعني �ا على حفظ األمن  [شرطة ]ومل تكن له ،والسنة الشريفةإال القرآن الكرمي  [قانو� ] مل يكن عمر يعرف "

 ،[فادحة] وهلذا كانت الكارثة مبوته ،ولكنه ساس املسلمني على حنو جعل الناس مجيعهم شرطة له ولوالته،والنظام

ت مبو  [النقص ] ما يف العرب بيت إال دخل عليها: طلحة األنصاري  [أيب ]ومل يكن غريبا أن يقول رجل مثل

 . "عمر
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 . أعرب ما بني القوسني   - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

مضارعني أحدمها منصوب واآلخر . *وبني موقعهما اإلعرايب . وأخرى وقعت نعتا. *مجلة وقعت خربا لناسخ *

 . خربا شبه مجلة. *مصدرا مؤوال وبني موقعه اإلعرايب * جمزوم مع ذكر السبب يف احلالني 

. اجعل كال من فعلى الشرط وجوابه مضارعني واكتب اجلملة صحيحة ] عمله خملصا أرضى ضمريهمن أدى [  - 

 . مث اجعل جواب الشرط مقرت� �لفاء
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إين أمسعك اآلن تئن ،فسادا ال ال لن �ون فما كان هللا ليذر اليهود يعيثون فيك ،األقصى األقصى � عرب -

؟ هال جتاهدون يف سبيل  العرب أال تسمعون أيها ،تتصرب قائال وا إسالماه وحتاول أن ترفع صوتك �لبكاء لكنك

عنها أجبكم إ�ا األرض والعرض والشرف  سلوين ،والقدمسهانة أرضا وعرضا ودين . هللا وما راجعة األرض إال �لقوة

 .  - فوهللا لتسألن أيها املؤمنون ،مولد عيسى ،مسرى دمحم. 

 . أعرب ما حتته خط  - 

  -حرف استدراك واذكر أعراب ما بعده   -مضارعا منصو�   -توكيدا لفظيا   :استخرج من القطعة ما يلي   - 

منادى   - أسلوب قسم وأعربه واذكر حكم توكيده   -اسم مكان   -اسم مفعول عامل   - اسم فاعل عامل 

  وفاآخر أج  -فعال مثاال   -امسا ممدودا   -فعال من األفعال اخلمسة   -وأعربه 

  -تئن  -مسرى  -احبث يف مع معجمك عن مادة   - 

  -وأسلوب مدح  -يف أسلوب تفضيل  -  -خمتصا   -متعجبا : اجعل هذه الكلمة  .  األقصى   - 

 . استبدل إال بغري وأعر�ا وما بعدها. ما يتحرك لنصرة فلسطني إال كل جماهد     -  
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 ،فما ممنوح النجاح طالبا مقصرا ،فال مذاكر دروسه �دم. غاية املذاكرة  دروسى جبد واجتهاد ألذاكرن يف ذميت -

 ،أسرتك ما دمت تسعى مسعى جادا للمذاكرة أمل وأنت بين وبنييت ،فا� معطاء النجاح كل طالب حمب للمذاكرة

و تكسلوا واعلم أ �ملوا وإ�كم أن ،فاجلد اجلد  -وهلم �جلد واالجتهاد كليهما فلقد أوشك االمتحان أن يبدأ 

وأي  ،بذلك يقينا أن النجاح ليس بسهل املنال ولو جيد الطالب يف املذاكرة لوجد االمتحان سهال ولزاد القلب

 .  - فتسعدوا فال �ملوا ،طالب يسع للتفوق والنجاح يهبه هللا إ�ه

 . أعرب ما حتته خط  -

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 
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  -اسم فاعل واذكر معموله   -ال النافية للجنس واذكر نوع امسها   -ملفعول املطلق �ئبا عن ا  -مبتدأ حمذوفا 

اسم   -خربا لفعل �سخ واذكر نوعه   -صيغة مبالغة عاملة واذكر معموليها   -اسم مفعول واذكر عامله ومعموله 

أسلوب حتذير   - أسلوب مدح وأعربه  -أسلوب تعجب وأعربه   - أسلوب إغراء وأعربه   -فعل وبني نوعه 

فعال �سخا جيب   -مصدرا ميميا   -أسلوب مدح وأعرب املخصوص �ملدح  -أسلوب تعجب وأعربه   -وأعربه 

أداة شرط غري جازمة واذكر فعل   - أداة شرط جازمة واذكر فعل الشرط وجوابه   -أن يكون خربه مجلة فعلية 

 . مجلة وقعت نعتا  -مبتدأ واذكر نوعه   -نصب وسببه فعال مضارعا منصو� واذكر عالمة ال  -الشرط وجوابه 

  ما يتفوق إال كل جمتهد استبدل إال بغري وأعر�ا وما بعدها   - 

 : ما نوع األساليب اآلتية   - 

     - بىن جد واجتهد      -سبحانك اللهم      -اإلمهال والكسل    . مذاكرون  -أيها الطالب   -حنن    

 . سناء أمجل من عبري  - 7  -ما أمجل العلم   -6  -أمجل �لعلم 

  -أعرب الضمري أنت -. دروسك  أنت أيها الطالب هل مذاكر    -  
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والسيدة  زينب واخلشية � فتجد النور يف مسجد السيدة اإلميان كثرية مضاءة بقلوب ميلؤها مساجد يف مصر -

  -الرمحة نفيسة واملساجد هيمهابط

 . ه خطأعرب ما حتت  - 

 : استخرج من القطعة ما يلي  - 

 مشتقاً ، وبني نوعه  -اسم مكان   -مؤنثا حقيقيا   - معطوفا وأعربه   -ممنوعا من الصرف 

 اجعل األويل جمرورة �لكسرة والثانية جمرورة �لفتحة يف مجلتني .  -أعلم  - مقادير -  - 

اجلملة السابقة أسلوب شرط مستخدما أداة شرط  كون من" . الذين يتمسكون �لفضيلة يعلو شأ�م "     -

 .جازمة

 ؟  -مسا -  يف أي مادة تكشف عن كلمة    -  

- 23   

كيف يقدمون عليها  الكادحني حيث نرى ،هي مرحلة االمتحا�ت ،مرحلة عصيبة أعتاب متر األ�م ونقف على -

وما  ،فمن جد وجد ،االمتحا�ت ال حبذا: ولونأما اخلائبون فيق ،نعم األ�م أ�م االمتحا�ت: ولسان حاهلم يقول 

وإن العارف حق  ،أمجل العمل الذي يكون حصاده السعادة فإ�كم والتهاون فإن العمل جبد أعظم من التكاسل

  .  -اسعوا حتققوا األمل املنشود الطالب على رد اجلميل فيا أيها قادر أهله
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 . أعرب ما حتته خط  - 

 : يلياستخرج من القطعة ما   - 

فعل مضارع جمزوم يف جواب الطلب   - أسلوب حتذير وبني حكم حذف فعله   -خرب وبني نوعه   -منادى وأعربه 

أسلوب شرط وأعرب فعليه   -أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه   -فعلني مبنيني خمتلفني   -واجعله منصوً� 

ثالثة أمساء مبنية   -صيغة مبالغة وز�ا   - وله اسم فاعل عامل وعني معم  -مجلتني ال حمل هلما من األعراب   -

 . خرب لناسخ وبني نوعه  -امسني جمرورين خمتلفي السبب   -خمتلفة 

 . اربط بني اجلملتني �داة ربط مناسبة وغري ما يلزم  -حيققن النجاح –تسعى الطالبات  -  - 

 . يلزم الفعل يف اجلملة السابقة وغري ما انفِ  . وهللا لتسعني للفوز  - 

  كون من اجلملة السابقة أسلوب اختصاص ، واضبط املختص" العرب يعلو شأ�م �لتقدم العلمي "     -  

  .خمصوصا �ملدح ، واضبطه " النفس عزة " اجعل   - 

  .اجعل الفعل يف هذه اجلملة جائز التوكيد �لنون يف مجلته" ينتصر العرب �الحتاد "   -  -ز -

- 23   

حتدد مالمح احلياة العظمى وما ينبغي أن تكون  صورة منذ بدء اخلليقة ، وحاول أن يرسم اإلنسان تمولقد اه -

، لقد بذلت حماوالت  املستقبل وأوضاعه ، وقد أدرك أن املاضي واحلاضر يؤثران إىل حد كبري يف شكل أحواله عليه

 .  - شراقاً كثرية من أجل تعديل الواقع أو تغيريه ، حىت يكون املستقبل أكثر إ

 . أعرب ما حتته خط  - 

  : استخرج من القطعة ما يلي  - 

فعًال من       امسني ممنوعني من الصرف ، وبني السبب   . مصدرًا مؤوًال، وحوله إىل صريح وبني موقعه اإلعرايب    

ا مجلة وبني حملها نعتني أحدمه     .فعًال مبنيًا للمجهول ، وحدد �ئب الفاعل    . األفعال اخلمسة ، وأعربه 

 امساً مقصوراً   -7. متييزاً ، وبني نوعه   -6. اإلعرايب ، والثاين مفرد وبني عالمة اإلعراب 

  . �لعلم واإلميان ميكن تطوير ا�تمع وليس ذلك ببعيد ، ورب جمتمعات تطورت بعد ختلف  - 

 . -اشتملت العبارة على حروف جر حددها وأعرب ما بعدها -

  -اكتب األعداد �للغة العربية -أ�م  3شهرًا و  12دولة يف  15إىل  سافرت  - 

 اجعلها جمرورة �لفتحة مرة والكسرة مرة يف مجلتني من تعبريك .  - خالئق  -  -  

- 23   
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د الطاهرة ما عرفناها فما أنت إال نور أشرق بع دماؤك اليت لوال احلرية تنّسمنا عبري احلرية هذه الشهيد بك أيها -

انَعمبمكانك  ظالم طويل أمده فنعم التضحية اجلبارة ما قدمت فما أعظمك وما أروع مسعاك فيا �ذالً نفسك

 .  -األمسى يف اجلنة املوعودة نعيمها حيث مستقر األنبياء واخللود واألبدية

 : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة   -

  : الشهيد  -

  : احلرية  -

  : دماؤك  -

 : انعم  -

 : استخرج من القطعة   -

   : إعراب املستثىن                                   :أسلوب استثناء     

   : حالته                                     :اسم تفضيـل     

   : إعراب معموهلا                                     :صيغة مبالغة     

   : املتعجب منه                                   :أسلوب تعجـب    

   : معموله                                   :اسم فاعل عامًال    

 : فعله مضبوطًا �لشكل                                         :اسم مفعول  -6

 ." افحونال يعرف لذة احلياة إال املك " : مع ضبطها وضبط ما بعدها  -إال -  مكان  -غري - ضع  -

............................................................................................................

............................. 

 . أعرب ما حتته خط يف اجلملة السابقة..   - يرزق عند رب العاملني حليّ  إن الشهيد  -   -  

 : إعراب حلي

 . �عرابيني خمتلفني  - درسني -أعرب .   -درسني   خال  من مذاكرة دروسي انتهيت -  - 

درسني

:...........................................................................................................

................... 
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 :درسني

............................................................................................................

................. 

- 236 -  

، وال سالح أمضى من املقاطعة االقتصادية ، فأسواقنا مستوردة ما تستهلكه  العرب ليس النتفاضة األقصى إال -

. دها قمنا بواجبنا وأ�ينا البطش ولو جعلنا مقاطعتنا فّعالة على إسرائيل ومن يسان. من دول تساند إسرائيل 

الصمود الصمود حىت يغري  . األقصى كبري من أجل حترير دور  - العرب  -قاطعوهم تساندوا إخوانكم ، فعليكم 

 .  -العدو من مسلكه وما أعظم أن يتحد العرب

 : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة   -

 : العرب   -

 : دور   -

 : األقصى   -

 : القطعة استخرج من    - 

 : امساً لناسخ    

.....................................................................................................  

 : إعرابه  -

............................................................................................................

... 

 : اسم تفضيـل    

.............................................................................................. 

 : إعرابـــه  -

................................................................................................  

 .......................................... : املنعوت................ : ...............نعتاً مجلة     

  ................................ : املتعجب منه: ....................... أسلوب تعجـب    

 ...................................... : معمولــه: ...................... اسم فاعل عامًال    

 ............................................. : مثناه: ........................... امسًا مقصورًا   -6
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 ." ال حيرر فلسطني إال أبناؤها املناضلون " : مع ضبطها وضبط ما بعدها  -إال -  مكان  -غري - ضع  -

 إعراب ما حتته خط ؟ ماسبب إلغاء عمل ال ؟ وما . " مفيد �فع وال النفاق الكذب ال"   -

 . مرة أخرى وغري ما يلزم مع بيان السبب وخال مرة إال مكان غري ضع. ال ينال النجاح إال ا�تهدون   -  

 .  -انتفاضة  - عظة  - اتّقاء - اكشف يف املعجم عن معىن كلمة  - 

- 237 -  

حتركهم أ�دخيفية تريد  مشبوهني اس أن هناكالبلطجة وشعر الن أعمال تفشت يف مصر� الغالية بعد الثورة املباركة -

من حياول ترويع  إنسا� لتخريب مصر فبئس الدءوبة إغراق مصر يف مستنقع الفساد فالتنبه واليقظة حملاوال�م

اآلمنني وما أسوأ مسلك كل بلطجي أو فاسد يرغب يف هدم بلد� وما كانت مصر لتضعف أمام هذه الشرذمة 

  -الفاقدة ضمريها

  : أعرب ما فوق اخلط ىف القطعة  -  -أ  -

  : أعمال    

  : مشبوهني    

  : الدءوبة    

  : إنسا�   

 : استخرج من القطعة  - 

  : أسلوب تعجب ، وبني املتعجب منه    

  : اسم مكان ، وزنه    

  : اسم مفعول من الثالثي ، واضبط فعله �لشكل    

  : ط فعله �لشكلاسم مفعول من غري الثالثي ، واضب   

  : مصدرًا ميمياً ، وبني نوعه   

  :فعًال مضارعاً منصو�ً   -6

  : السبب  -

  :أسلوب ذم ، وأعرب املخصوص  - 7

  : اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله    

 : أسلوب إغراء ، وأعرب املغري به  -

 : صيغة مبالغة عاملة ، وز�ا  - 10
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 . اسم تفضيل يف مجلة مع احملافظة على املعىن  -تفّشى - هات من الفعل .  -يف مصر تفّشى الفساد -   -

 . عرب عن معىن اجلملة السابقة �سلوب شرط جازم  -الفساد لن تعود مصر قوية يتفّشى  -  -

 ؟ " أ�دي "  كيف تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمة   -  

- 238 -  

أما آن ألبناء الوطن أن يعلموا أن للدماء اليت تراق بال  أما آن ملصر أن �دأ بعد طول معا�ة وتستقر -

أليس . عظيمة عند اخلالق أما آن للمصريني أن يغّلبوا مصلحة الوطن على مصاحلهم الشخصية الضيقة  سببحرمة

 أسرارها ؟ هل حنن املصريني مهمومون �لوطن ونريد أن نراه بني أرقى األمم هللا مبطلع على ما يف قلوبنا وعاملا

طريق    فاحلذر من الوقوع يف مزالق الشيطان فتنجو مصر ونعم ما جيب فعله اآلن �خالص �م العودة إىل

 .  -هللا طريق احلق

 :أعرب ما فوق اخلط يف القطعة   -  - أ   -

  :تستقر     

 : حرمة     

 : عاملا     

 :طريق    

 : استخرج من القطعة    -

 :  -الفعل - عاملهأسلوب إغراء ، وبني حكم حذف      

 : اسم تفضيـل ، وبني مؤنثه     

 : اسم مكان ، وبني فعله     

 : أسلوب اختصاص ، مث أعرب املختص    

بفاء السببية ، مث احذف الفاء منه واكتب اجلملة صحيحة      : فعًال مضارعًا منصو� ً

 : أسلوب مدح ، وبني املخصوص   -6

 :اسم فاعل معموله اسم ظاهر   - 7
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 : خربًا لفعل �سخ ، وبني نوعه   -8

 : اسم مفعول ، وبني نوعه وفعله   -9

ضع مكان النقاط أداة شرط جازمة ، وغري ما  .  -تعلو مصر بني األمم  -سياسي يؤدي حق الوطن  ..... -   -

 . يلزم

 .  من عندكالتوكيد مرة أخرى يف مجلتني وجائز التوكيد مرة ، واجب اجعل هذا الفعل . " نري  "   -

 . ، واكتب اجلملة صحيحة  -إال -  مكان  -غري - ضع . " لن تتقدم مصر إال �لبعد عن النفاق "  -  

 ؟ " مزالق "  كيف تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمة    - 

- 239 -  

؛ حىت نرد  حنن العرب أمة عريقة من أعظم األمم ، فعليك أن تتسلح �لعلم واإلميان �ركا الكسل الطالب أيها -

بني األمم ، فنعم العمل  مرموقة مكانة يف بنائها ، ونعمل على تقدمها ، حىت حتتل نشارك عنها كيد احلاقدين ، و

 . -الكفاح ، وما أروع النجاح فاالجتهاد االجتهاد لتنفع نفسك وطنك

  : أعرب ما فوق اخلط ىف القطعة  -  -أ  -

  : الطالب    

  : نشارك    

 : مرموقة   

 : استخرج من العبارة  -

 . أسلوب اختصاص وأعرب املختص

 

 . أسلوب مدح وبني الفاعل واملخصوص �ملدح   

 

 . أسلوب إغراء ، وأعرب املغرى به   

 

 . اسم فاعل عامال ، واذكر معموله   

 .اسم تفصيل ، واذكر حكمه   
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 . األسلوبني يف " أعظم " أعرب.   -النجاح  أعظم ما -.   -�لنجاح أعظم  -  -

 

 التوكيد �لنون يف مجلة أخرى وجائز ،التوكيد �لنون يف مجلة واجب اجعل املضارع . " نشارك يف بناء الوطن "  - 

. 

 

 . اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة . " يفوز بثماره  -يسعى للسالم  "  -  

- 240 -  

الشعب وبني التسيب والتدهور الذي يتمىن  أغلب يف مفرتق الطرق بني االستقرار الذي يريده اآلن مصر -

الفاسدون أن تسقط فيه فاليقظة الشديدة � أبناء الوطن وإ�كم والرتاخي يف مالحقة الفاسدين املفسدين 

عن حماسبتهم فستعود مصر للغرق يف حبر الفساد  نتكاسل وابرتواأ�ديهم اآلمثة تنُج مصر من مستقبل مظلم فمىت

 .  - العفن رائحته

  : أعرب ما فوق اخلط ىف القطعة  -  -أ  -

  : اآلن    

  : أغلب    

  : ابرتوا    

  : نتكاسل   

 : استخرج من القطعة  - 

 : اسم زمان ، وبني فعله    

 : أسلوب إغراء ، وبني حكم حذف فعله    

  : اسم مكان ، وحوله ملصدر ميمي يف مجلة من عندك    

 : ذر منهأسلوب حتذير ، وبني احمل   

 : صيغة مبالغة عاملة معموهلا اسم ظاهر وأعربه   

  : اسم تفضيـل ، وبني حالته  -6

  : فعًال مضارعاً منصو�ً   - 7

  : جواب شرط ، واذكر سبب اقرتانه �لفاء    

  : فعًال مضارعاً جمزومًا يف جواب الطلب ، مث أدخل عليه الفاء واكتب اجلملة صحيحة  -
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  : ل عامل من الثالثي ، وبني سبب عملهاسم فاع  - 10

 : اسم فاعل من غري الثالثي ، واكتب فعله املاضي    1

 . اجعل الفعل واجب التوكيد �لنون ، وغري ما يلزم ." ستعود مصر عظيمة "  -

 . ، وأعرب ما بعدها  -غري -مكان   -إال -ضع  .  -ماشاهدت من الفاسدين غري فاسدين اثنني -   -

 ؟ " رائحته " ف تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمةكي   -  

- 24   

احرص � بين على األخالق فرتبح حمبة الناس ، واسع مسعى جادا يف اإلنتاج ، فما أروع العمل ؛ ألنه يرفع  -

قامت �عمال  شخصيات تظهر لك بالدك األبطال ، فأ�ن تتصفح �ريخ موطن شأن صاحبه ، واعلم أن مصر

 .  -العمل واخللق فإ�ما سبيال التقدم والرقي. �لعلم املبين على األخالق  جليلة ، فتمسك

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  -  -أ  -

  :موطن    

  :بالدك     

  :شخصيات     

  :الرقي    

 : استخرج منها ما يلي  - 

  :، وبني فعله امساً للمكان    

  : أسلوً� للتعجب ، وعني املتعجب منه    

  : أسلو�ً للشرط ، وبني فعل الشرط وجوابه    

  :أسلوب إغراء ، وأعرب املغرى به   

  : اسم مفعول عامل ، وبني سبب عمله   

  : فعًال مضارعًا منصو�ً ، وبني أداة نصبه   -6

  :مصدرًا ميمياً ، وزنه   - 7

  : امسي فاعل     

 . يف هذه اجلملة �لنون ، وبني حكم توكيدهأكد الفعل  . " اسع جادًا يف اإلنتاج "  - 
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 . " ما تقدم العاملون إال عامًال خملصا "  - " ما تقدم العاملون إال عامل خملص "  - 

 . يف اجلملتني ، وبني السبب " إال " أعرب االسم الواقع بعد  

 .تني من إنشائكمنه مرة أخرى يف مجل  اجعلها خمصوصا �لذم مرة ، وحمذراً   -اجلاهلون -    -  

 ؟ " جليلة " يف أي مادة تكشف يف معجمك عن معىن كلمة    - 

- 24   

أن نطلق  فالواجب فيقولون الثورة املضادة وهي أبعد ما تكون عن هذا املسمى البعض خيطئ يف هذه األ�م -

� عزيزي كلنا  معليها الفوضى املضادة ألنه ال جيوز أن نطلق على أفعال البلطجية والرعاع ومن كان شعاره

مضادة فالثورة معىن بديع أثره حيمل الرغبة يف التغيري ورفض الظلم وحياة الذل وحنن املصريني  ثورة لصوصأصحاب

 .  -يف الدميقراطية املرجو الشرفاء لن نفرط يف حلمنا

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  -

  : البعض    

  : الواجب    

  : ثورة    

 : املرجو    

  : استخرج من القطعة  -

  : اسم فاعل ، وبني فعله    

  : أسلوب اختصاص ، وبني نوع املختص    

  : صيغة مبالغة عاملة معموهلا اسم ظاهر ، وأعربه    

  : اسم مفعول من الثالثي ، وزنه   

  : فعًال مضارعاً منصو�ً    

  : بدالً ، وأعربه  -6

  : اسم تفضيـل ، وزنه  - 7

 : رًا صناعياً مصد    

 . حول هذه اجلملة إيل أسلوب تعجب ، وغري ما يلزم ." لن نفرط يف حلمنا "  -

اربط بني اجلملتني السابقتني �داة شرط جازمة ، وغري ما  .  -لن ترقى مصر  -  -  - تسود الفوضى -  - 
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 . يلزم

  . ، واضبطه �لشكل يف مجلة مفيدة " بئس " خمصوصاً �لذم بعد " الثورة املضادة " ضع  -  

 ؟ " املضادة " كيف تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمة   - 

- 24   

ظواهر العنف والتطرف واالحنراف اليت �تت تؤرق مصر إال : ليس هناك سبيل للقضاء على هذه الظواهر  -

وكل قائد أن كل أب  �عادة النظر يف أساليب الرتبية الدينية ، وغرس القيم املثالية يف النشء فليعمل

مبستقبل  نسعد فسوف األبناء معلقًة عليها عيون األبناء ليتخذوا منها مثاال حيتذونه فمىت حنسن تربية قدوة يكون

 . - مشرق

 : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  -  - أ   -

  :يعمل    

  :قدوة    

  :األبناء    

  :نسعد   

 : استخرج من القطعة  - 

  : مصدراً صناعياً     

  :جواب شرط مقرتن �لفاء ، وبني السبب    

  :اسم زمان وبني فعله    

  :اسم مفعول عامل ، وبني معموله   

  :فعًال مضارعًا منصو�ً ، وبني السبب   

  : مصدرًا ، وبني نوعه  -6

 . :اسم فاعل عامل وبني معموله  - 7

  : اسم فاعل ، وبني فعله    

 . وأعرب ما بعدها " غري " مكان " إال " ضع . "  املؤمننيما بـَُعَد عن التطرف غري "  - 

 . امدح هذا اخللق على أن جتعل فاعل املدح مسترتاً  . " الصدق " -

 .مث أعد كتابة اجلملة [إن] بدال من [لو] ضع .  -من يبعدوا عن العنف يسعدوا حبب كل الناس -   -  - هـ  -

 : صوب اخلطأ فيما يلي  - 
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  .ة األفضل يف املدرسةأنِت الطالب  -

  . يعجبين بشدة ا�تهدين  -

 .مىت ترِض هللا فسيستقْم أمرك  -

- 24   

عن ختزين مياهها  مسئوالً  السد العايل ما أمجله من بناء شامخ محى على مر األزمان مصر من الفيضان وأصبح -

إىل ضياعه ومن حيرص  ف يف املاء يؤديوصارت مياه مصر حمفوظة إال املتسرب منها بسوء استخدام أبنائها واإلسرا

أمس احلاجة  يف له وبئس إنساً� من يستخدم املاء بغري عقل وال تدبري وحنن أبناء مصر خملص على موارد وطنه فهو

إىل املياه العذبة لزراعة الصحراء فاحلذر احلذر يف استخدامكم للماء وال تسرفوا ىف مياهكم فتندموا فنحن اآلن 

  -للماء من أي وقت مضى احتياجاً  أكثر

  : أعرب ما فوق اخلط ىف القطعة  -  -أ  -

  : مسئوالً     

  : خملص    

  : احتياجاً     

 : استخرج من القطعة  - 

  : أسلوب إغراء    

  : إعراب املغرى به  -

  : اسم تفضيـل    

  : إعرابه  -

  : نعتاً مجلة فعلية    

  : املنعوت  -

  : أسلوب اختصاص   

  : املختص  -

  : فعًال مضارعاً معتالً    

  :فعًال مضارعاً منصو�ً   -6

  : السبب  -

  :جواب شرط مقرت�ً �لفاء  - 7
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  : السبب  -

  : فعل للذم    

  : فاعله  -

  : اسم فاعل عامالً   -

  : معموله  -

  : أسلوب تعجب  - 10

 : إعراب املتعجب  -

  امسًا ممدوداً    1

 : تهنوع مهز   -

  : اسم مفعول عامل   1

  : معموله  -

 

 . اآلتيتني ىف اجلملتني  -أسعد - ما الفرق بني   -

 . الوطن بكم أسعد ما                     األوطان أسعد الوطن بكم                      

  . مرة أخرى وجائزاً  التوكيد مرة واجب اجعل الفعل  -يفوز العادل برضا هللا عنه - -

 

 ؟  -املاء  - احتياج -  كيف تكشف ىف معجمك عن كلميت   -  

 

 : فيما �يت وأعرب الفعل بعدها الالم بني نوع  - -و -

  : ليحققن ا�تهد التفوق وهللا    

  : ليحقق التفوق ما كان املقصر    

  : ليحقق التفوق يراجع ا�تهد دروسه    

  : ليحقق التفوق إن ا�تهد   

 

 ، وغري ما يلزم مضارعني اجعل فعل الشرط واجلواب  -منه استفاد إىل الشرح أصغى من -  - -ز -

 

  . اسم زمان واسم مكان ومصدرًا ميمياً يف مجل من عندك  -مرجع - اجعل كلمة  -  -ح -
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  : زمان اسم    

  : مكان اسم    

 : امليمى املصدر    
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تغيري السلوكيات ، نريد أن نرى مصر اجلديدة اليت ال رشوة فيها وال  بل الشعب يريد النظام الشعب يريد تغيري  -

نريد أن " ؟  كيف أسرق املواطن " شعار فيه نريد أن ُميسح حق جند �ا موظفاً فاحتاً درجه دائماً ألخذ ما ليس له

ول أن يسبق بسيارته عن صناديقها وال نشاهد فيه من حيا بعيداً  القمامة ال ُتلقى فيه شارعاً  نرى شارعًا نظيفاً 

نريد أشياء كثرية نريد التغيري ألننا ال نتمىن إال .. السيارات األخرى ليكسب ثواين فيغلق الطريق ويعطله لساعات 

 .  - رؤية مصر أفضل مما كانت ، فما أمجل مصر التواقة للتغيري

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  -

  : النظام    

  : حق    

  : شعار    

  : بعيداً    

  : استخرج من القطعة  - 

 : اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله    

  : أسلوب استثناء ، وأعرب املستثىن    

 : اسم تفضيل ، وهات مؤنثه يف مجلة من عندك    

  :فعًال مضارعاً منصو�ً    

  : أسلوب تعجب ، وأعرب املتعجب منه   

  : اسم مفعول  -6

  : ية للجنس ، وأعربهامساً لال الناف  - 7

 : صيغة مبالغة عاملة ، وبني سبب عملها    

 . أعرب الفعل ، مث احذف الفاء ، واكتب اجلملة صحيحة" . سعيدًا  فتعيش ارِض ربك"   -

 

 "  ُميسح اآلن شعار كيف أسرق املواطن ؟  "   - 



 

  مذكرة دوت كوم

165 

 . مولهاسم مفعول عامًال ، مث أعرب مع " ُميسح " ُصغ من الفعل              

 

 . واجب التأخري يف مجلة من تعبريك على أن يكون املخصوص �ملدح " التغيري " امدح  -  

 .  ، وبني حكم توكيده  -استفدْ  - أكد الفعل. من الثورة بتغيري كل سلوك سيء  استفدْ   - 

داة شرط جازمة ، � االسم املوصول استبدل.   -يسعون للتغيري سينعمون بطعم للحياة جديد الذين -   -  -ز -

 .  واكتب اجلملة صحيحة
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املصريني نؤمن �لسالم ، ومسعا� ماض بقوة  حنن للبشرية إال السالم ، و السعادة أعظم �لسالم فإنه ال حيقق  -

وإننا اليوم مع الفلسطينيني يف مفاوضا�م نتحد معهم حىت يعم . لتحقيقه ، ومل نكن لنفرط يف سالم نراه عادًال 

العرب احتدوا حتققوا السالم وال  حكام والحياة بدون السالم فيا السالم فالسالم. السالم ويصبح مرفوعة أعالمه 

 .  -حبذا الفرقة وإ�كم والتخاذل

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  -  -أ  -

  : السعادة    

  : حنن    

  : السالم    

  : حـكام   

  : استخرج من القطعة  - 

  : أسلوب حتذير    

  : إعراب احملذر منه  -

  : أسلوب إغراء    

  : إعراب املغرى به  -

  : نعتاً مجلة فعلية    

  : املنعوت  -

  : أسلوب اختصاص   

  : إعراب املختص  -

  : فعًال مضارعًا جمزوماً يف جواب الطلب   
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  :فعًال مضارعاً منصو�ً   -6

  : السبب  -

  : مصدراً صناعياً   - 7

  : فعًال مضارعًا مرفوعاً     

  : أسلو�ً للذم  -

  : املخصوص  -

  : اسم مفعول عامالً   - 10

  : معموله  -

  : أسلوب تعجب    1

  : إعراب املتعجب  -

  امساً لال النافية للجنس   1

  : نوعه  -

  : مصدرًا ميمياً    1

  : فعله  -

  : صوب اخلطأ يف كل مجلة مما �يت  - 

 . حنن املصريون ال نندفع وراء سورة الغضب    

  وهللا ال تقضني القوة العسكرية فقط على اإلرهاب    

  ال تتسرعوا فتنالون ما تريدوا    

  بئس خلَق النفاق   

  التفوق حبذا   

  -مىت جعلنا مقاطعتنا فعالة قمنا بواجبنا وأ�ينا البطش -  - 

 . مث اكتب اجلملة صحيحة املاضي بدًال من املضارع ضع        

 

 ؟  - بصائرهم  - التعبري -  كيف تكشف يف معجمك عن كلميت   -  

  : بني نوع املشتق فيما حتته خط فيما �يت  - 

  . من أمريكا مساندة إسرائيل    

  . إلسرائيل دائماً  مساندة أمريكا    



 

  مذكرة دوت كوم

167 

 .  من أمريكا مساندة أكرب تلقى إسرائيل    

 ملاذا اقرتن جواب الشرط �لفاء ؟.   -مصر فلن ينسى أ�مًا عاشهامن يزر  -   -  -ز -

  . اسم زمان واسم مكان ومصدرًا ميميًا يف مجل من عندك -مفرتق -اجعل كلمة   -  -ح -

  : اسم زمان    

  : اسم مكان    

  : املصدر امليمي    

 .  - الطالب ا�تهد هو األعلى مكانة -  -  -ط -

 . السابقة للمثىن املذكر مرة وجلمع اإل�ث مرة أخرى اجعل اجلملة    

 : للمثىن املذكر *

 : جلمع اإل�ث *
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من . هرمنا .. أيها الشباب التونسي تستطيعون أن تقدموا لتونس ما مل نقدم هلا حنن ألننا هرمنا  فرصتكم هذه -

من رجل صادٍق املشاعر جسد معا�ة اإلنسان  � له من قول رائع مالمٍس احلقيقة .. أجل هذه اللحظة التارخيية

وجعلنا نتساءل هل حنن العرب سنعيش لنرى بالد العروبة  �ثراً  العريب املستمرة والشك وجعل العرب يبكون

 -بال جدال التاريخ ستظل حمفورة يف ذاكرتنا وسيخلدها فكلماتك تتلحف ثوب احلرية ؟ فما أعظمك أيها التونسي

. 

  : ا فوق اخلط يف القطعةأعرب م –  - أ   -

  : فرصتكم – 1

  : �ثراً  – 2

  : كلماتك – 3

 : التاريخ – 4

 : استخرج من القطعة –

  : أسلوب اختصاص ، وبني نوع املختص    

    : اسم فاعل عامًال ، وأعرب معموله    

  : اسم مفعول ، وبني فعله مضبوطاً �لشكل    

  : هفعًال منصو�ً ، وبني عالمة نصب   



 

  مذكرة دوت كوم

168 

 : امساً لال النافية للجنس ، وبني نوعه    

 : أسلوب تعجب ، وبني املتعجب منه   -6

  : مصدراً صناعياً   - 7

 : فعًال جمزوماً ، وبني أداة جزمه    

 . حمذرًا منه يف مجلة ، مث أعربه " اخلوف " اجعل  -  - جـ -

من اجلواب ، واكتب اجلملة   -السني - حذفا " من يدافع عن حريته فسيفوز �ا ال حمالة "  -  - د  -

 . صحيحة

 

 : بني نوع األساليب اآلتية  -  -هـ   -

  . إ�ك واخلوف    

 . الكفاح الكفاح    

 . أكثر الناس علماً   -املصريني   -حنن     

 . أكرم �ملكافح   

 يف املعجم الوجيز ؟  -تستطيعون - يف أي مادة تكشف عن كلمة  -   -و   -
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صفاته وإننا  اخللق حممودةٌ  رفيع كله وهي خري دليل على أن املتكلم �ا اخلري الكلمة الطيبة ماحنة صاحبها  -

تنالوا رضا اخلالق فنعم القول الكلمة  األمة عليها شباب فاحرصوا معشر املؤمنني نتمسك �ا و ال نرضى عنها بديالً 

  - الطــيبة وأعظم �نسان ال ينطق إال خريا

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة –  - أ   -

  : اخلري    

  : رفيع    

  : فاحرصوا    

  : األمة   

 : استخرج من القطعة  - 
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   : اسم تفضيل   

  : إعرابه  - 

  : اسم فاعل عامالً     

  : معموله  - 

  : اسم مفعول عامال   

   : إعراب معموله  - 

  : أسلوب مدح  

   : صوصإعراب املخ  -

  :أسلوب تعجب   

  :إعراب املتعجب منه  - 

  : أسلوب اختصاص  -6

  : االسم املختص  - 

  : مستثىن  -7

  : إعرابه  - 

  : خربًا لناسخ  -8

 : نوعه  - 

 .  -الكالم الطيب أعظم ما -   -  -من املال أعظم الكلمة الطيبة - -

 . يف اجلملتني السابقتني  -أعظم - أعرب كلمة

  : األوىل أعظم  -

  : الثانية أعظم  -

 .واجب التوكيد �لنون مرة ، وجائزًا مرة أخرى  -يسعد - اجعل الفعل -

  : التوكيد واجب  -

 : التوكيد جائز  -
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قول مأثور من زعيم الوطنية مصطفى كامل فما أمجله من قول جيعل اإلنسان املؤدي  احلياة ال �س مع -

وبال معىن ، فلعمري ألصرفن اليأس  طعم ياة ، وحيدوه األمل ، ويبعده عن �س حيول احلياة بالمقبًالعلى احل عمله

 .   -، فال حياة مع اليأس حياً  عن نفسي ما دمت

 

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة –  - أ   -

  : احلياة    

  : مقبالً     

  : طعم    

  : حياً    

  : استخرج من القطعة 

  : بأسلوب تعج   

  : املتعجب منه  -

 : امسا لال النافية للجنس  

 : نوعه  -

 : اسم فاعل عامال   

  : معموله  -

 : فعال وجب توكيده   

  : إعرابه  -

 : نعتا مجلة فعلية   

  : املنعوت  -

  : بـــــدالً   -6

 : نوعه  -

 : صوب اخلطأ فيما �يت  - 

 . �� ال ينجحن الكسول  -

 . تطلع إىل العالنعم عمل ال  -

 . لنا املصريون مكانة عظيمة  -

 . ال مقدرين درجات ظاملون  -
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 . البنات يلعبون �حلديقة  -

 ؟  - يقون  - عظة  - كيف تكشف يف املعجم عن كلميت   - 

 . يف أسلوبني خمتلفني  -اجلهل - ، وذم  -العلم -  امدح  -  
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ريني مجيعهم فما أعذب ماءه الذي يغذي أراضي مصر كلها فنعم األ�ار �ر احلياة للمص شر�ن أمجل �لنيل فإنه -

النيل حيث ينشر النماء واخلري فيسعد الفالحون �ستخدامهم مياهه يف ري أراضيهم الفياضة تربتها �ملزروعات 

ا بال شك فمصر هبة علين  -عز وجل   -ننعم �لنيل وخرياته فهو من نعم هللا   -املصريني   -املوفور خريها وحنن 

ذكره فهو  اخلالد النيل من يشرب من نيلها مرة فلن ينساها أبدًا وأي إنسان يزر مصر فسوف يذكرها دائماً بنيلها

 .  -فيا أيها الوطين احلفاظ احلفاظ على مياه النيل أكثر األ�ارعذوبة

  : أعرب ما فوق اخلط يف القطعة  -

 ................................................ : شر�ن    

 ................................................. : اخلالد    

 .............................................. :  عذوبة    

  : استخرج من القطعة  -

  ...................................... : أسلوب إغراء    

 .................................... : إعراب املغرى به  -

  ......................................... : اسم تفضيل    

 ....................................... : إعرابــه  -

  ............................... : أسلوب تعجــب    

 .......................................... : املتعجب منه  -

  .............................. : أسلوب اختصاص   

 ..................................... : إعراب املختص  -

  ........................... : صيغة مبالغة عاملة   

 ........................................... : معمولــها  -

 .................................... :جواب شرط مقرت�ً �لفاء  -6

  ............................................... : توكيداً   - 7
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 .................................................... : نوعه  -

  ..................................... : أسلوب مدح   -

 ......................................... : املخصوص  -

  .................................... : اسم مفعول عامالً   -

 .................................... : إعراب معموله  -

 .................................... : فعًال مضارعاً منصو�ً    - 

  . يف مجلة أخرى تنعاً مم التوكيد �لنون يف مجلة من عندك ، مث جائز  -يشرب -  اجعل الفعل  -

............................................................................................................

............... 

............................................................................................................

............... 

 

اربط بني اجلملتني �داة شرط جازمة مناسبة .   -تروي أرضك دون عناء -  -  -حتافظ على ماء النيل -  - 

 وغري ما يلزم

............................................................................................................

............... 

 

 . خمصوصاً �لذم بطريقتني خمتلفتني  -الغش -  اجعل  -  

............................................................................................................

............... 

............................................................................................................

............... 

 

  . يف مجل من إنشائك  -التقى -  هات اسم الزمان واسم املكان واملصدر امليمي من الفعل  - 

 .................................... . .................................... : الزمان اسم    

 .................................... .................. ........ ............ : املكان اسم    

 .. ................................ .................................... : امليمي املصدر    
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 .  - دائماً   - اتصال - كيف تكشف يف معجمك عن كلميت   -  -ز -

............................................................................................................

............... 

 


